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ODiDZ w Raciążu 

REGULAMIN REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  

ROK SZKOLNY 2018/2019  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. zwanej dalej „Ustawą” w zakresie uregulowanym 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60),  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59), Rozporządzenia MEN z 

dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014, 

poz. 622 tekst jednolity).  

§ 1 

1. Kandydatami na kwalifikacyjne kursy zawodowe są osoby dorosłe, które ukooczyły 18 

lat.  

2. Kandydat zobowiązany jest posiadad zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 

o braku przeciwwskazao zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

3. Kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się na jego wniosek.  

§ 2 

1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji kandydaci na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe składają w sekretariacie Zespołu Szkół  w Raciążu następujące 

dokumenty: 

a) wniosek o przyjęcie na kurs, 

b) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 1 ust. 2, wydane zgodnie z 

przepisami w sprawie badao lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 

lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich,  

c) kserokopię świadectwa ukooczenia szkoły, 

d) kserokopię świadectwa kwalifikacji zawodowych w przypadku ich posiadania. 

2. Dokumenty, o których mowa § 2. 1, należy składad w oryginale albo w odpowiednio 

poświadczonej kopii.  
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§ 3 

1. Minimalna liczba uczestników kursu wynosi 20. 

2. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 30.  

3. W przypadku większej liczby kandydatów o przyjęciu na kurs decyduje kolejnośd 

zgłoszeo, ale tylko osób, które dostarczyły komplet wymaganych dokumentów. 

4. Poza kolejnością przyjmowani są kandydaci: 

a) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, 

b) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, 

c) samotnie wychowujący dziecko, 

d) skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy. 

5. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż 20 kurs może się nie odbyd.  

§ 4 

1. Oświadczenia potwierdzające kryteria określone w §3 powinny posiadad klauzulę 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

§ 5 

1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego: 

L.p. Rodzaj czynności Termin 

1 Składanie wniosków wraz z załącznikami Od 4-06-2018   

do 20-08-2018, do godz. 9.00 

2 Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 20-08-2018 

3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

20-08-2018 

godz. 14.00 

4 Przyjmowanie oświadczeo woli przyjęcia Od 20-08-2018 godz. 14.00  do 

22-08-2018   godz. 14.00 

5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
22-08-2018  godz. 14.00 
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§ 6 

1. Postępowanie rekrutacyjne na dany kurs, uwzględniając kryteria wymienione w § 4, 

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ODiDZ w Raciążu, 

który wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

2.  Komisja, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie 

rekrutacyjne, w wyniku, którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na dany kurs oraz listę 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na dany kurs lub informację o 

liczbie wolnych miejsc. 

§ 7 

1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

na dany kurs oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na dany 

kurs lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu 

określonego harmonogramem rekrutacji, o których mowa w §6  pkt.1.  

2. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

zobowiązany jest do potwierdzenia woli podjęcia kształcenia na kwalifikacyjnym 

kursie zawodowym.  

3. Dzieo podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych dany kurs lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w 

formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej. 

§ 8 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami na dany kurs, Dyrektor Szkoły może przeprowadzid postępowanie 

uzupełniające, stosując przepisy z niniejszej rekrutacji z ustaleniem nowych 

terminów.  

 

 


