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ZARZĄDZENIE NR 14/2022

DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA 
PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO 

w ZABRZU z dnia 04.05.2022 r

w sprawie: postępowania rekrutacyjnego na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Centrum
Kształcenia Ustawicznego nr 1 w CKPiU w Zabrzu na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie:
• ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmianami);
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COYID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421);

• decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ. 53 7.26.2022 z dnia 16 marca 2022 r.

zarządzam co następuje:

§1
Terminy rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w CKPiU w Zabrzu, zwane dalej „KKZ”, na rok szkolny 2022/2023, z uwzględnieniem 
sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, będzie przebiegało według następującego harmonogramu:
1) terminy składania w sekretariacie CKPiU wniosków o przyjęcie na KKZ wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 20.06 do dnia 05.08.2022 r., do godz. 1500;

2) terminy weryfikacji i kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym:
a) weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów do dnia 11.08.2022 r.,
b) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych lub informacji o liczbie wolnych miejsc (z rozbiciem na poszczególne 
KKZ) -  w dniu 12.08.2022 r., o godz. 10°°,

c) wydanie przez CKPiU skierowania na badania lekarskie dla kandydatów na KKZ 
w poszczególnych zawodach -  od dnia 20.06 do 12.08.2022 r.

d) 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 dnia 12.08 
do 22.08.2022 r. do godz. 1500,

3) terminy postępowania uzupełniającego:
a) składanie dokumentów- do dnia26.08.2022 r.,
b) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów -  do dnia 29.08.2022 r.,
c) w dniu 29.08.2022 r. o godz. 1400 -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych lub informacji o liczbie wolnych 
miejsc -  dotyczy poszczególnych KKZ,

d) 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 dnia 29.08, 
nie później niż do dnia 7.09.2022 r. do godz. 1200,

e) w dniu 7.09.2022 r. o godz. 1400 -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

2. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w przypadku braku możliwości przedłożenia 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie, o którym mowa w § 1, ust. 2 pkt. d), rodzic 
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora CKPiU w terminie do 7.09.2022 r. 
do godz. 1200, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 
papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi CKPiU, 
nie później niż do dnia 26 września 2022 r. do godz. 1500.



Warunki przyjęcia na KKZ
§2

1. Na KKZ przyjmuje się pełnoletnich kandydatów na ich wniosek, albo niepełnoletnich kandydatów, 
o których mowa w ust. 2, na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów złożony do Dyrektora 
CKPiU.

2. Osoby, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz mają opóźnienie w cyklu 
kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 
podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą 
lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy, mogą realizować 
obowiązek nauki przez uczęszczanie na KKZ.

3. Na KKZ przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie, w którym 
wyodrębnioną kwalifikację objętą danym KKZ.

4. O przyjęciu na KKZ 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:

- dokumenty podstawowe:
1) świadectwo i dyplomy potwierdzające dotychczas uzyskane kwalifikacje, o ile kandydat będzie 

ubiegał się o zwolnienie z zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia 
zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia,

2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu (dotyczy zawodu, w którym wyodrębnioną kwalifikację objętą danym 
kursem kwalifikacyjnym), z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 2, ust. 5,

3) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata;
- dokumenty 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. 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 niepehiosprawności 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 zastępczej (w przypadku kandydatów 
niepełnoletnich).

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, pkt. 1-2 i 4-6 są składane w oryginale, w formie 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 ust. 3 pkt. 1 mogą być składane w postaci kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.



6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i 4-6 mogą być składane w postaci kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 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 na KKZ jest dostępny w sekretariacie CKPiU 
lub na stronie internetowej www.ckp.zabrze.pl.

§4
Kryteria rekrutacyjne na KKZ

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora 
CKPiU.

2. Warunkiem przyjęcia kandydata na KKZ jest rekomendacja Komisji rekrutacyjnej oraz złożenie 
w terminach, o których mowa w §1 wymaganych dokumentów.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc o kolejności przyjęcia 
na KKZ decydują:
1) ukończenie szkoły ponadpodstawowej przed ukończeniem 18 roku życia,
2) brane łącznie pod uwagę następujące kryteria:

a) w przypadku kandydata pełnoletniego:
-  wielodzietność rodziny kandydata,
-  niepełnosprawność kandydata,
-  niepełnosprawność dziecka kandydata,
-  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
-  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,

b) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
-  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,

c) kolejność zgłoszeń.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 4, pkt. 2 a) i 2 b) mają jednakową wartość
5. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest wywieszana na tablicy w CKPiU zgodnie 

z terminarzem rekrutacji.
6. Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem CKPiU, rozpatruje w postępowaniu 

uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym w §1, jeżeli CKPiU 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 KKZ, w terminie 3 dni od dnia 
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o w/w uzasadnienie.

3. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 
wnieść do dyrektora CKPiU odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor CKPiU rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

http://www.ckp.zabrze.pl


§6
Ustalenia dodatkowe

W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, dyrektor CKPiU zastrzega sobie prawo nie otwarcia 
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przyjmuję do upowszechnienia i stosowania:

po DYREKTOR


