
REGULAMIN REKRUTACJI  

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

w roku szkolnym 2023/2024 organizowany  

w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu 

 

Podstawa prawna:  

Art. 136, Art. 154 ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2431) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

1.1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego 

skierowaną  do osób dorosłych pozwalającą na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie 

swojego wykształcenia, udoskonalenia swoich umiejętności, wspomożenia rozwoju swojej 

kariery zawodowej.  

1.2 Kursy są prowadzone w formie zaocznej w systemie zajęć weekendowych.  

1.3 Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są zgodnie z programem nauczania  

w zawodzie,  uwzględniającym podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie 

tej kwalifikacji, której dotyczy kurs. Liczba godzin kształcenia wynika z realizacji efektów 

kształcenia zapisanych w podstawie programowej.  

1.4 Nauka odbywa się w pracowniach i warsztatach wyposażonych w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne  umożliwiające prawidłową realizację kształcenia.  

1.5 Zajęcia prowadzone w ramach kursu są dla słuchaczy bezpłatne.  

1.6 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 

25 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być  

uruchomiony, gdy liczba zgłoszonych słuchaczy jest mniejsza.  

 



2. ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY    

    ZAWODOWE 

                

2.1 Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba pełnoletnia: 

-  posiadająca zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  

     w danym zawodzie,  

- posiadająca świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły  

    podstawowej. 

2.2 W przypadku, gdy liczba chętnych na KKZ jest większa niż liczba miejsc na kursie (40),  

       o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 

       

2.3 Osoby niezakwalifikowane na KKZ wpisuje się na listę rezerwową.  

 

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY NA KWALIFIKACYJNE KURSY  

    ZAWODOWE  

 

3.1 Dokumenty, które kandydat na KKZ musi dostarczyć do sekretariatu ZS Jasieniec:  

-  formularz rekrutacyjny kandydata o przyjęciu na KKZ (dostępny w sekretariacie lub na 

stronie internetowej www.zspjasieniec.pl),  

- kserokopie świadectw (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentujące poziom  

   wykształcenia, 

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym  

   zawodzie.  

3.2 O przyjęciu na KKZ decyduje spełnienie kryteriów rekrutacyjnych i złożenie  

w wymaganym terminie dokumentów. 

 

4. KOMISJA REKRUTACYJNA  

4.1 Postępowanie rekrutacyjne na KKZ przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez  

       dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu. 

4.2  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:   

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  

    nieprzyjętych ( tablica ogłoszeń i strona internetowa ZS Jasieniec), 

-  sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego. 



5.TRYB ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ  

 

5.1 W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach rekrutacji na KKZ kandydat         

może   wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia.  

5.2 W terminie 3 dni od złożenia wniosku przez kandydata o uzasadnienie odmowy przyjęcia,  

       komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, które powinno zawierać przyczynę odmowy  

       przyjęcia.  

5.3 W terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia kandydat może złożyć do dyrektora ZS  

Jasieniec   odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

5.4 W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor ZS Jasieniec jest zobowiązany   

rozpatrzyć odwołanie.  

 

6.  TERMINARZ REKRUTACJI  

 

6.1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 15.05.2023 r. do 27.07.2023 r. w tym: 

- składanie dokumentów: od 15.05.2023 r. do 26.07.2023 r. 

- opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 

21.07.2023 r. 

-  opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 27.07.2023 r. 

6.2. Termin postępowania uzupełniającego: od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. w tym: 

- składanie dokumentów: od 01.08.2023 r. do 25.08.2023 r. 

- opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 

30.08.2023 r. 

-  opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 31.08.2023 r. 


