
REGULAMIN
PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNBGO

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
NA RoK SZKOLNY 202212023

w Zespole Szkół w Zółkiewce

Podstawa prawna:
, ttslau,u z dnia l1 grudnia 20l6 r. Prawo oświątowe (Dz.U. 20l9 poz. l l48 z późn.zm.),
'ttslclwu z clniu I1 grudnia 20I6 r. przepisyy,prou,adzajqce uslawę - Prawo oświątowe (Dz.U, 20I7
poz. 60 z późn. zm.),

'rozPorzqdzenie MEN z dnia 8 sierpnia 20l7 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub
niePublicznej szkoly dla doroslych można przyiqć osobę, która ukończyla ]6 albo 15 lal, oraz
PrzYPctdkóu', u' klórych osobu, która ukończyla ośnliolelniq ,szkolę podstawowq, może spelniać
obou'iqzek nauki przez uczęszczanie net hl,alifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 poz. I562 z późn.
zltt.),

'rozPorzqdzenie Mini,slra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 20]9r. w sprawie badań lekarskich kandydatów
do ,szkól ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów Ęch szkól,
,sludentóu', sluchaczy kwalifikacyjnych kursów zau,odowych oraz uczeslników sludiów tloktoranckich
(Dz.U. z 20l9 poz.l65l),
'rozPorzqdzenie MEN z dnict 2l sierpnia 2019 r. u,sprąwie przeprowadzania poslępowania
relcrulacyjnego oraz poslępowania uzupelniajqcego do publicznych przed.szkoli, szkół i placówek
i cenlrów (Dz.U. 20l9 poz. l737),

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe, przyjmuje się kandydatów którzy:

a) posiadają świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły

ponadgimn azja|nej, szkoły ponadpodstawowej l ub po l icealnej ;

b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań

lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Ż. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18

lat:

a) absolwenci wszystkich typów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół

ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, szkół policealnych zainteresowanych

zdobyciem kwalifi kacj i zawodowych;

b) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktua|izowac wiedzę i

umi ej ętnośc i zawodowe wymagan e przęz pracodawcę ;

3. Wyjątkowe przypadki, w jakich niepełnoletni absolwent gimnazjum lub ośmioletniej

szkoły podstawowej może spełniac obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny

kurs zawodowy, określarozporządzenie MEN w sprawie przypadków, wjakich do publicznej



szkoły dladorosłych mozna przyjąć osobę, która rrkończyła16 albo l5 lat (Dz.U.2017 poz.

1562 z późn. nT l.). Zgodnie z ww. rozporządzenienr obowiązek nar"rki przęz ttczęszczarie na

kwalifikacyjny kurs zawodowy możę spełnic osoba, która:

a) ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienia w cyklu

kształcenia spowodowane jej sytuacją życiową lub zdrowotną, która uniemożliwia lub

znacznie utrudnia podjęcie lub kontynuację nauki w szkole albo przygotowanie zawodowe

u pracodawcy (16lat);

b) przebywa w więzieniu, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla
nieletnich (l5 lat).

4. Kandydaci wypełniają wniosek (załącznik nr 2) o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs

zawodowy i składają go w sekretariacie szkoły.

5. Do wniosku dołączają świadectwo ukończenia ostatniej Szkoły,

6. Po wydaniu skierowaniadołączają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie,

7, W celu przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dyrektor powołtrje Konrisję

Rekrutacyjną.

8. Z postępowania rekrutacyjnego Komisj a sporządza protokół,

9. Po zakończeniu postępowarria rekrutacyjnego komisja sporządza listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych na kwalifikacyjny kurs zawodowy, które podaje się do publiczrrej

wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym nriejscu w siedzibie placówki, Listy

zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w koleiności alfabetycznej.

10. W terminie do 25 sierpnia żOżż r kandydat lub rodzic kandydata niepełnoletniego nroże

wystąpić do Komisji RekrutacyjnĄ z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. W

terminie do 3 dni od dnia wpływu wniosku. Komisja sporządza uzasadnienie, które powinno

zawierac przyczyny odmowy przyjęcia. W terminie do 3 dni od otrzymania uzasadnierria

kandydat lub rodzic kandydata niepełnoletniego możę złożyc do dyrektora odwołanie od

decyzji Komisji. W terminie do 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor ma obowiązek

rozpatrzyc odwołanie. Karrdydat, który nie zgadza się z decyzją dyrektora ma prawo złożyc

skargę do sądu administracyjnego.

ll. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowarria kwalifikacyjnego oraz

dokumentacja dotycząca tego postępowania są przechowywane przez okres pięciu lat od daty

zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, na który słuchacz uczęszczał,

12. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowarria

kwalifikacyjnego są przechowywane przez okres jednego roku.
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w Zespole Szkół w Żółkiewce na rok szkol ny 2022t2023z

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania
uzupelniającego

l
składanie wniosków wraz
z załącznikami 73 czerwca- 11 lipca2022 l - 19 sierpnia2lZ}

ż.
Weryfikacja wniosków przez komisję
rekrutacyjną 14lipca2022 22 sierpnia2)Z2

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i

kandydatów n iezakwal i fi kowanych

15lipca2022
godz. l0.00 25 sierpnia}}Z}

Przyj nrowani e oświadczeń wol i
tzyjęcia 18 -22lipca2022 26 - 30 sierpnia}Oż2

Podanie do publicznej wiadorności listy
<andydatów przyjętych i kandydatów
rieprzyjętych

25lipcaż022
godz. l0.00

3l sierpnia2}Z}
godz. l0.00

l.




