
Terminarz i czynności podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  

w powiecie kołobrzeskim 

Link do systemu naboru elektronicznego: https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/  

Zajrzyjcie już teraz 13 maja o godzinie 17.00 planowany jest webinar dla kandydatów. 

Poniżej znajdziecie linki z informacjami ze stron szkół ponadpodstawowych. 

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu (szkoła branżowa) 

Wszystko o rekrutacji, terminach, ofercie szkoły, koniecznych dokumentach:  

https://zs2kolobrzeg.pl/index.php/2021/03/05/rekrutacja/  

Oferta- do wykonywania jakich zawodów uzyskam kwalifikacje?:  

https://zs2kolobrzeg.pl/index.php/2020/10/07/branzowa-szkola-i-stopnia/  

Terminarz czynności podczas naboru:  

https://zs2kolobrzeg.pl/index.php/2021/03/05/terminy/  

WAŻNE!  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie umowy na praktyczną naukę zawodu z 

pracodawcą. Praktyki możesz poszukać samodzielnie, prosić o pomoc w szkole branżowej lub Cechu 

Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu.  

 

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie 

Informacje o terminach rekrutacji (do technikum i liceum) oraz wymaganiach i terminach dodatkowych: 

http://www.zsgoscino.pl/rekrutacja-20142015-technikum/ 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu 

Wszystko o rekrutacji oraz kierunkach:  

http://ekonom.kolobrzeg.pl/index.php/inne/rekrutacja  

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu 

https://sloherbert.kolobrzeg.pl/rekrutacja/  (informacje zawarte w pliku doc do pobrania) 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu 

Wszystko o rekrutacji i klasach: 

https://www.lokopernik.pl/rek.php 

WAŻNE! Warunkiem koniecznym w procesie rekrutacji jest sprawdzian z języka angielskiego 8 czerwca. 

Doczytajcie! 
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Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu ( W tym Zespole Szkół 

funkcjonuje Technikum Zawodowe – kierunek: technik informatyk) 

Atuty szkoły:  

http://rekrutacja.2lo.pl/www/ 

Profile klas:  

http://szkola.2lo.pl/strona-szkoly/profile-klas/  

Na stronie szkoły nie ma informacji dotyczących naboru w bieżącym roku- obowiązuje terminarz wspólny 

dla wszystkich szkół bez dodatkowych czynności wymaganych przez szkołę– można podejrzeć na przykład 

tutaj: https://www.lokopernik.pl/rek.php 

 

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu 

Wszystko o naborze (klasy, terminy rekrutacji:  

https://www.zsmor.pl/rekrutacja-2020-2021  

WAŻNE! Do 26 lipca należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół. 

 

Jeśli tylko masz wątpliwości, coś jest niejasne, potrzebujesz pomocy- proszę o kontakt:  

bfuchs@zs.siemysl.pl  

Jestem do dyspozycji, chętnie pomogę. Możemy się także umówić na wspólne wypełnienie 

wniosku w systemie naboru elektronicznego. Beata Fuchs 
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