
Regulamin rekrutacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – 

Mokoszynie 

na rok 2014/2015 

 

 

 

 

 
opracowany na podstawie  

 Art. 13  z Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)  
 

 

1. Organizatorem kursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu - 
Mokoszynie.  

 

2. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.  

 

3. W kursie kwalifikacyjnym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat lub w 
wyjątkowych przypadkach osoby niepełnoletnie pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych 

przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości, który określa, w drodze rozporządzenia przypadki, w jakich na kwalifikacyjny 

kurs zawodowy można przyjąć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia.  

 

4. Kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa wniosek w sekretariacie szkoły.  

 

5. Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie  o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu potwierdzone 

zaświadczeniem uzyskanym od lekarza medycyny pracy.  

6. Terminy postępowania rekrutacyjnego 

 

Postępowanie rekrutacyjne do 22 sierpnia 2014 

Postępowanie uzupełniające do dnia 28 sierpnia 2014 

Składanie dokumentacji do dnia 28 sierpnia 2014 

          

7. Kurs rozpoczyna się po utworzeniu grupy min. 20 osób. 



8. W przypadku większej liczby kandydatów na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają 

żadnych kwalifikacji zawodowych.  

9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w pkt. 8 na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:  

a) w przypadku osób niepełnoletnich przyjmuje się kryteria:  

 wielodzietność rodziny kandydata;  

 niepełnosprawność kandydata;  

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

b) w przypadku kandydata pełnoletniego przyjmuje się kryteria:  

 wielodzietność rodziny kandydata,  

 niepełnosprawność kandydata,  

 niepełnosprawność dziecka kandydata,  

 niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,  

 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  

 
 

10. Kryteria, określone w pkt. 9a. i 9b. mają jednakową wartość.  

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i 

nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata 
do danego kwalifikacyjnego kursu zawodowego umieszczone w sekretariacie szkoły.  

12. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w 
wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 

dokumenty.  

13. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych na 
kwalifikacyjny kurs zawodowy określany jest w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, 

opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

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

kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy.  

15. Dyrektor ZSCKR w Sandomierzu - Mokoszynie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt.14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 

 
 


