
PYTANIA FAQ 

 

1. Gdzie można uzyskać informacje na temat rekrutacji do szkoły? 

Wszystkie informacje znajdują się na: stronie szkoły www.zszgk.edupage.org  

w zakładce Dla kandydatów, na stronie  https://zszgk.edupage.org/a/dla-kandydatow ,                         

a także w sekretariacie szkoły pod numerem 22 / 727-35-27. 

2. W jakich terminach należy składać dokumenty do szkoły? 

Składanie dokumentów rozpoczyna się od 17 maja 2021 r. i trwa do 21 czerwca 2021 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły https://tiny.pl/rz7w1  

3. Czy wniosek można złożyć elektronicznie? 

Tak, wniosek można złożyć elektronicznie na stronie internetowej https://tiny.pl/rz73z , 

a następnie przy pomocy informatora elektronicznego wypełnić listę preferencji kandydata 

oraz pozostałe pola formularza. Następnie rodzice lub opiekunowie prawni kandydata 

muszą podpisać wniosek w wyznaczonym do tego miejscu. Wypełniony wniosek w formie 

papierowej należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru w sekretariacie szkoły.  

4. Czy lepiej złożyć wniosek elektroniczny czy w formie papierowej? 

Zachęcamy do złożenia wniosku w formie papierowej w sekretariacie szkoły, gdyż skraca to 

czas związany z otrzymaniem skierowania do lekarza medycyny pracy. 

5. Jakie przedmioty są brane pod uwagę do obliczenia punktów rekrutacyjnych? 

Technikum: 

 technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją "Fitness cross i dietetyka":   

język polski, matematyka, biologia, język obcy 

 technik hotelarstwa z innowacją "Turystyka w hotelarstwie":  

język angielski, język polski, matematyka, geografia 

Branżowa Szkoła I-go stopnia: 

 kucharz: język polski, matematyka, biologia, język obcy 

 cukiernik: język polski, matematyka, biologia, język obcy 

6. Jakie są progi punktowe aby dostać się do wybranej klasy? 

Progi punktowe są wypadkową wyników jakie osiągnęli kandydaci w danym roku szkolnym 

starając się dostać do wybranej klasy. W związku z tym progi co roku są różne. 

http://www.zszgk.edupage.org/
https://zszgk.edupage.org/a/dla-kandydatow
https://tiny.pl/rz7w1
https://tiny.pl/rz73z


 

7. Które przedmioty są na poziomie rozszerzonym na poszczególnych kierunkach? 

 Technikum: 

 •  technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją "Fitness cross i  dietetyka":  biologia 

 •  technik hotelarstwa z innowacją "Turystyka w hotelarstwie": język angielski 

W przypadku Branżowej Szkoły I-go stopnia nie ma przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 

8.  Czy szkoła organizuje praktyki zawodowe dla uczniów? 

Tak, szkoła organizuje praktyki zawodowe  

9. Gdzie odbywają się praktyki zawodowe? 

Praktyki zawodowe w 5-letnim Technikum odbywają się w najlepszych warszawskich 

restauracjach i hotelach np. Marriott, Grand Mercury, Les Amis, International, a uczniowie 

w Branżowej Szkole I-go stopnia zdobywają umiejętności podczas pracy w Warsztatach 

Szkolnych. 

10. Kiedy odbywają się praktyki zawodowe? 

Praktyki zawodowe w 5-letnim Technikum odbywają się w 3 i 4 klasie, a uczniowie                                       

w Branżowej Szkole I-go stopnia nie odbywają praktyk zawodowych poza szkołą. 

11. Jakie egzaminy czekają uczniów na poszczególnych kierunkach? 

W 5-letnim Technikum egzaminy zawodowe odbywają się w klasie 3 i 5 klasie. 

W Szkole Branżowej I-go stopnia w klasie 3. 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły https://tiny.pl/rz7ft  

12. Czy w szkole odbywają się zajęcia dodatkowe? 

Tak, w szkole działają koła zainteresowań np. koło Carvingu, koło artystyczne, SKS. 

Odbywają się również szkolenia i kursy podnoszące umiejętności uczniów. Organizowane są 

też cykliczne spotkania z najlepszymi kucharzami w kraju. 

Dodatkowo w klasach 5 są realizowane fakultety z przedmiotów maturalnych, a także 

prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego.  

13. Czy w szkole jest możliwość kupienia obiadów? 

https://tiny.pl/rz7ft


W szkole są Warsztaty Szkolne, które przygotowują pyszne dania obiadowe. Uczniowie mają 

możliwość ich zakupienia. Dodatkowo podczas przerwy śniadaniowej można kupić pyszne 

śniadanie w atrakcyjnej cenie. 

14. Jak z komunikacją w pobliżu szkoły? 

Szkoła znajduje się w centrum miasta. Do siedziby szkoły można dojechać liniami 

autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku 

autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów. 

15. Czy szkoła dysponuje własnym internatem? 

Nasi uczniowie korzystają z internatu przy ul. Budowlanych w Górze Kalwarii. 

16. Jaki jest poziom w szkole? Czy słaby lub przeciętny uczeń sobie poradzi? 

Uczniowie i klasy są zróżnicowane. Każdy, kto chce się uczyć, kończy szkołę, zdaje maturę                        

i egzamin zawodowy. Szkoła uczy bardzo efektywnie. Potwierdza to m.in. wysoka pozycja                       

w rankingach techników w Perspektywach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


