Regulamin rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe
w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1
na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 7).

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
2) posiadają już świadectwo albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym
zawodzie, a ukończenie kursu umożliwi im kontynuowanie kształcenia zmierzającego
do uzyskania wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z
klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
4. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.

§ 2. DOKUMENTACJA

1. Kandydaci składają do dyrektora szkoły wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL –
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
2) adres i miejsca zamieszkania
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata, o ile je posiadają.
2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (8 – letniej szkoły podstawowej albo gimnazjum
albo zasadniczej szkoły zawodowej albo liceum itp),
2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.

§ 3. ZASADY REKRUTACJI

1. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie wymaganych
dokumentów.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.
1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji.

