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Postępowanie rekrutacyjne na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

 w CKU nr 1 w CKPiU w Zabrzu na rok szkolny 2019/2020 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59  

z późniejszymi zmianami). 

§ 1 

Terminy rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego nr 1 w CKPiU w Zabrzu na rok szkolny 2018/2019 będzie przebiegało  

wg następującego harmonogramu: 

1) terminy składania wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 od 04.06. do 25.06.2019 r. (w sekretariacie CKPiU); 

2) terminy weryfikacji i kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym:  

 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów  

- od 26.06. do 15.07.2019 r., 

 16.07.2019 r. godz. 10
00

 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, 

 potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych  

do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od 17.07. do 25.07.2019 r., 

3) terminy postępowania uzupełniającego:  

 składanie dokumentów –  do 29.08.2019 r., 

 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów - do 30.08.2019 r., 

 30.08.2019 r. godz. 10
00

 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych lub informacji o liczbie wolnych 

miejsc – dotyczy poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

 potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych  

do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od 02.09. do 06.09.2019 r., 

 09.09.2019 r. godz. 10
00

 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

 i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc. 

2. Wymagania wobec kandydatów przedstawione zostały w § 2. 
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§ 2 

Warunki przyjęcia na kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydata na jego wniosek złożony do Dyrektora 

CKPiU. 

2. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydata, który posiada zaświadczenie lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

(dotyczy zawodu, w którym wyodrębnioną kwalifikację objętą danym kursem kwalifikacyjnym). 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.2, niż 

liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową 

(ponadgimnazjalną) przed ukończeniem 18 roku życia, a w następnej kolejności kandydatów, którzy 

nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 3, niż 

liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli CKPiU nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w§4 ust.4. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu CKPiU nadal dysponuje wolnymi miejscami na 

dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów według kolejności zgłoszeń. 

6. O przyjęciu na kwalifikacyjne kursy zawodowe  w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor 

CKPiU. . 

 

§ 3 

Wymagane dokumenty 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa odpowiedni wniosek 

do Dyrektora CKPiU. 

2. Wniosek zawiera: 

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata; 

2) imiona rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile posiada; 

5) Wskazanie wybranego kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 

6) kandydaci niepełnoletni dołączają informacje dotyczące rodziców: imiona i nazwiska, adresy, 

numery telefonów. 

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

-   podstawowe  

1) świadectwo ukończenia szkoły – w szczególnych przypadkach, dotyczących np. wniosków o 

zwolnienia z części zajęć; 

2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy zawodu, w którym wyodrębnioną kwalifikację 

objętą danym kursem kwalifikacyjnym); 

3) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata; 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2019&qplikid=4186#P4186A7
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-  dodatkowe 

4) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

5) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dotyczy 

niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej, nad którą kandydat 

sprawuje opiekę; w przypadku kandydata niepełnoletniego dotyczy odpowiednio 

niepełnosprawności kandydata, obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata; 

6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem; 

7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej9 w przypadku kandydatów 

niepełnoletnich)/ w przypadku kandydatów niepełnoletniego. 

4. Dokumenty, o których mowa w punktach 3.1) 3.2), 3.4), 3.5) i 3.6) są składane  

w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie  

z art. 76a par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.1,3.5,3.6) mogą być składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

6. Dokumenty, o których mowa w punktach 3.2), 3.4), 3.5) i 3.6) mogą być składane  

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego 

kandydata. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3.3) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania".  

8. Wniosek do Dyrektora CKPiU o przyjęcie do danego typu/klasy szkoły  

dla dorosłych jest dostępny w sekretariacie Centrum lub na stronie internetowej -www.ckp.zabrze.pl.  

wniosek rekrutacyjny do pobrania - link 

 

§4 

Kryteria rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata lub na   

wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata niepełnoletniego przez powołaną komisję 

rekrutacyjną przez dyrektora CKPiU. 

2.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania   

 rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 

            dokumenty. 

3. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Centrum zgodnie z terminarzem rekrutacji zawartym 

w §1. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

http://www.ckp.zabrze.pl/
http://ckp.zabrze.pl/container/xwniosek18-19.docx
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e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

2) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, punkty 1 i 2, mają jednakową wartość. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

7. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest wywieszana na tablicy w CKPiU zgodnie z 

terminarzem rekrutacji. 

8. Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem CKPiU, rozpatruje w postępowaniu 

uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym w §1, jeżeli szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. 

 

§5 

Odwołanie od odmowy przyjęcia kandydata 

1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych; 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego z wnioskiem o ww. uzasadnienie; 

3. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata  

lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora CKPiU odwołanie  

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia; 

4. Dyrektor CKPiU rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

 

§6 

Ustalenia dodatkowe 

1. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, dyrektor CKPiU zastrzega sobie prawo  

       nie otwarcia  kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 

 

 

 

        Ryszard Gruca 

       Dyrektor CKPiU w Zabrzu 


