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          Wniosek złożony i nie wiesz co dalej? 
 
Prosimy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji na naszej stronie https://zse.olsztyn.eu – zakładka 
REKRUTACJA 
 
ZSE rekrutuje do Technikum nr 7 i do Bursy nr 1. 
 

 

KROK 1    
Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym 16.05.2022 08:00 - 21.06.2022 13:00  

Wejdź na stronę: 

https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/apply/index.html 

Wypełnij na tej stronie w systemie rekrutacyjnym Wniosek o przyjęcie do szkoły    

Pytania: 

- Ile mogę wybrać szkół? 

Odpowiedź: Maksymalnie mogę wybrać 3 szkoły. 

- Ile oddziałów w danej szkole mogę wybrać? 

Odpowiedź: wszystkie w preferowanej kolejności, przy czym polecamy wybieranie tylko w ramach 

zawodów pokrewnych, jeśli kandydata interesują określone branże:  

(rachunkowość- ekonomista; hotelarstwo- organizacja turystyki; informatyk – programista- 

-szczegółowe charakterystyki tych zawodów w naszej szkole znajdują się na końcu tego 

dokumentu, zachęcamy do przeczytania Rodziców i Kandydatów )  

- Jaka powinna być  kolejność preferencji, jeśli interesuje mnie określony zawód bardziej niż szkoła? 

Odpowiedź : przykładowo, kandydat woli być programistą, ale akceptuje też zawód informatyk. Wybiera 

więc: 

 w pierwszej preferencji zawód technik programista w Technikum nr 7 (Szkoła nr 1) 
 Druga preferencja : technik programista w Szkole nr 2  
 Trzecia preferencja : technik informatyk w Technikum nr 7 (Szkoła nr 1)  
 Czwarta preferencja: technik informatyk w Szkole nr 3.  

Czyli kandydat wybrał 3 szkoły, ale w nich w sumie 4 zawody.  
 
 

 

https://zse.olsztyn.eu/
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/apply/index.html
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KROK 2  
złożenie wydrukowanego i podpisanego przez oboje opiekunów prawnych Wniosku o 
przyjęcie do szkoły   od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.  
 
Do siedziby Technikum nr 7 jako szkoły pierwszego wyboru w dniach 16.05.2022 08:00 -    
21.06.2022 13:00 r. 
 należy dostarczyć  obligatoryjnie: 
 
 
● Wydrukowany i podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych Wniosek o przyjęcie do 

szkoły. 
    

*dodatkowe informacje – należy przynieść dokument poświadczający Dodatkowe informacje, jeśli 
którąś z poniższych zaznaczono  na wniosku w systemie: 
 

o Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej. 
o Kandydat jest osobą niepełnosprawną. 
o Jeden z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną. 
o Oboje rodzice kandydata są osobami niepełnosprawnymi. 
o Kandydat ma niepełnosprawne rodzeństwo. 
o Kandydat jest osobą samotnie wychowywaną. 
o Kandydat objęty jest pieczą zastępczą. 

 
Dojazd do siedziby Szkoły: Olsztyn, ulica Bałtycka 37; MPK 111,101,127,106. Przystanek PKP Olsztyn, 
Jezioro Ukiel 
 

 

KROK 3 
 

Do siedziby Technikum nr 7 jako szkoły pierwszego wyboru dnia 24.06.2022 08:00 -    
13.07.2022 10:00.  
należy dostarczyć  obligatoryjnie: 

 
● Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub ksero)* 
● Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub ksero) 
● Dwa zdjęcia legitymacyjne i zdjęcie na płycie CD 
● Kartę zdrowia ze szkoły podstawowej 

*Uwaga!!! Dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia jest jednocześnie potwierdzeniem 
woli rodziców przyjęcia do naszej placówki 
 
 

           KROK 4  
SPRAWDZENIE LISTY PRZYJĘTYCH , poświadczenie woli poprzez dostarczenie 
oryginałów dokumentów (jeśli ich nie dostarczono wraz z wnioskiem) 
 
20 lipca 2022 r. o godz. 10:00  nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 
W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia, składając oryginał 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. 
 
Jeżeli kandydat jest na liście zakwalifikowanych, do 22 lipca 2022 r.  13:00 należy dostarczyć 
obligatoryjnie, jeśli ich nie dostarczono wraz z wnioskiem: 
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● Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (jeżeli nie był dostarczony wcześniej) 
● Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie był dostarczony wcześniej) 
●  Kartę zdrowia ze szkoły podstawowej (jeżeli nie była dostarczona wcześniej) 
● Dwa zdjęcia legitymacyjne i zdjęcie na płycie CD (jeżeli nie były dostarczone wcześniej) 

 

 

Jeżeli kandydat znajduje się na liście niezakwalifikowanych, prosimy o odbiór dostarczonych 

do naszej placówki dokumentów 
 

           KROK 5  
 

 
25 lipca 2022 r. o godz. 10:00  nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do naszej szkoły. 
 
Po publikacji list przyjętych jesteś kierowany przez szkołę na badania lekarskie.  
** zaświadczenie lekarskie otrzymasz bezpłatnie u lekarza medycyny pracy wskazanego przez naszą 
szkołę.  
Skierowanie na badanie lekarskie szkoła wyda  dopiero po publikacji list przyjętych. 
 [Rodzicom/ Opiekunom spoza Olsztyna – sugerujemy zaplanować czas na wizytę u lekarza medycyny 
pracy, jeśli zależy Państwu na załatwieniu formalności za jednym przyjazdem] 
 
 

Masz pytania? Zadzwoń: (89) 527 37 58 wew. 135 
 

Informacja dla kandydatów nieprzyjętych lub tych, którzy nie poświadczyli woli: 
Należy wziąć wtedy udział w rekrutacji uzupełniającej, można się będzie ubiegać o miejsca tylko w tych 
szkołach i w tych oddziałach, w których zostaną wolne miejsca – nie ma gwarancji, że zostaną wolne 
miejsca w konkretnych oddziałach.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kryteria i zasady rekrutacji do Technikum nr 7: 
 
 

Nazwa oddziału Kształcenie w zawodzie 
Przedmioty 
rozszerzone 

Języki obce 
Liczba 
miejsc 

1E Technik ekonomista  Technik ekonomista 
język angielski 
matematyka 

Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki, język 

francuski 
30 

1R Technik rachunkowości  Technik rachunkowości 
język angielski 
matematyka 

Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki, język 

francuski 
30 

1H Technik hotelarstwa  Technik hotelarstwa 
geografia 

język angielski 

Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki, język 

francuski 
30 

1T Technik organizacji 
turystyki 

Technik organizacji 
turystyki 

geografia 
język angielski 

Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki, język 

francuski 
30 

1I Technik informatyk  Technik informatyk 
język angielski 
matematyka 

Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki, język 

francuski 
30 

1P Technik programista  Technik programista 
język angielski 
matematyka 

Pierwszy: język angielski 
Drugi: język niemiecki, język 

francuski 
30 

https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=59
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=60
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=61
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=62
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=62
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=63
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=64
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Punktacja 

Minimalna liczba punktów: brak 
Maksymalna liczba punktów: 200 

Lista przedmiotów punktowanych 

1. język polski 
2. matematyka 
3. max(ang., fran., hiszp., niem., obcy) 
4. geografia 

Uwaga:  

Na poniższej stronie podany jest kalkulator punktów. Po wprowadzeniu numeru 
systemowego lub PESEL-u, kandydat może przeliczyć sobie punkty: 
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/instytucje/app/restricted/score-calc.html 
 
 

 
Zapraszamy. Wybór Technikum nr 7 to jedyny wybór  


