
 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

ZAWÓD KWALIFIKACJE KRYTERIA PRZYJĘCIA 
Technik budownictwa B.30.Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie  

             dokumentacji przetargowej. 
 

Użytkowanie obrabiarek skrawającychI. Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

przyjmuje się kandydatów, 

   którzy: 

- w przypadku osób niepełnoletnich ukończyli gimnazjum, 
-  posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
    zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 wniosek według wzoru ustalonego przez szkołę, 
 świadectwo ukończenia gimnazjum w przypadku osób niepełnoletnich,  
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  

zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (pełnoletni kandydaci na 
kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny 
możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia 
występujące w miejscu nauki),  

 kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość kandydata. 

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA 

Warunkiem przyjęcia na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest złożenie wymaganych 

dokumentów. 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 
 

T.15.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 

Technik informatyk E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych                            
         i administrowanie sieciami. 
 

Technik handlowiec 
 

A.22.Prowadzenie działalności handlowej. 

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
 

B.05.Montaż systemów suchej zabudowy. 

 

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
 

B.07.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych. 

Technik technologii drewna A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania   
           drewna. 

Operator obrabiarek skrawających M.19.Użytkowanie obrabiarek skrawających. 

Technik usług fryzjerskich A.23. Projektowanie fryzur. 
 



  Uruchomienie oddziału uzależnione jest od  naboru słuchaczy, w jednym oddziale 

w ilości minimum 20  osób i maksimum 38. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc przy przyjęciu na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

- 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, 

 
 
- 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,    
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, 

Kryteria, o których mowa jw. mają jednakową wartość i wynoszą po 10 pkt. każdy. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na drugim 
etapie   postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła 
dysponuje   wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim 
etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności 
zgłoszeń. 
        

 


