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REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich. 

4. Regulamin organizacji i prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim. 
 

 

§ 1 

Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi przez organ 

prowadzący zadaniami planowanymi na dany rok szkolny. 

 

§ 2 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek kandydata. 

 

 

§ 3 
Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku można pobrać 

osobiście w sekretariacie bądź ze strony internetowej szkoły www.ckziuludowpolski.pl. 

 

§ 4 
Osoby realizujące kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych to osoby dorosłe, 

które ukończyły 18 lat. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum,  

a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można 

przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która 

ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny 

kurs zawodowy (Dz.U. z 2012, poz. 857). 

 

§ 5 
Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz świadectwo ukończenia szkoły. 
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§ 6 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie powinien złożyć następujące dokumenty: 

a) wypełniony wniosek, 

b) świadectwo ukończenia szkoły, 

c) zaświadczenie lekarskie, 

d) przedstawić do wglądu dokument tożsamości. 

 

§ 7 

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o którym mowa w 

§5, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają 

żadnych kwalifikacji zawodowych. 

2. Kandydaci, o których mowa w ust.1 składają oświadczenie o nieposiadaniu żadnych 

kwalifikacji zawodowych. 

 

§ 8 

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa  

w §7 ust.1, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 

jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydata 

pełnoletniego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość. 

 

§ 9 
W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 do wniosku o przyjęcie do 

szkoły dołącza się: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

§ 10 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń. 

 

 

§ 11 
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1. Termin składania dokumentów – od 01.06.2017 rok. 

2. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na kwalifikacyjny kurs zawodowy – 31.08.2017 

roku (semestr jesienny), 20.01.2018r. (semestr zimowy). 

 

§ 12 

1. Ilość wolnych miejsc na każdą kwalifikację wynosi 20. 

2. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, dyrektor placówki, za zgodą 

organu prowadzącego, wyznacza dodatkowy termin rekrutacji i przedłuża termin 

składania wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do terminu pierwszego zjazdu  w danym roku 

szkolnym (semestr jesienny lub zimowy). 

 

§ 13 

Słuchacz po zdobyciu wybranej kwalifikacji może się dalej kształcić uzupełniając tylko tą 

kwalifikację, której jeszcze nie posiada. Jednocześnie uzupełniając wykształcenie średnie 

uzyskuje dyplom zawodowy dla wybranego zawodu w technikum. 

 

§ 14 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie ich do publicznej 

wiadomości, 

b) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Listy przyjętych umieszczane są na tablicy ogłoszeń w szkole. 

 

§ 15 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata 

pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz 

liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
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Harmonogram postępowania rekrutacyjnego – sesja wiosenna 

 

Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

Rodzaj czynności 

1 – 28 czerwca do 29 lipca Postępowanie rekrutacyjne  

Złożenie wniosku o przyjęcie na 

kwalifikacyjne kursy  

zawodowe wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie  

przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod  

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

do 1 lipca do 1 sierpnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie na kkz i 

dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

11 lipca 17 sierpień Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.  

 

11 – 14 lipca 2017r. 26 – 30 sierpnia 2017r. Potwierdzenie przez kandydata woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa potwierdzającego 

posiadanie odpowiedniego 

wykształcenia, o ile nie zostało ono  

złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie 

na kkz  

 

15 lipiec 2017r. 31 sierpień Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych.  
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Harmonogram postępowania rekrutacyjnego – sesja zimowa 

 

Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

Rodzaj czynności 

7 – 21 listopada do 16 grudnia Postępowanie rekrutacyjne  

Złożenie wniosku o przyjęcie na 

kwalifikacyjne kursy  

zawodowe wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie  

przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod  

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

do 23 listopada do 19 grudnia 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie na kkz i 

dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

8 grudnia 2017r. 10 styczeń 2018r. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.  

 

do 12 grudnia 2017r. do 12 stycznia 2018r. Potwierdzenie przez kandydata woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa potwierdzającego 

posiadanie odpowiedniego 

wykształcenia, o ile nie zostało ono  

złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie 

na kkz  

 

14 grudnia 2017r. 20 stycznia 2018r. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych.  

 

 

 

 

 


