
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE 

KURSY ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2022/2023 

W CKZIU NR 1 W GDAŃSKU 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa Prawo Oświatowe – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148tj. ze zm.) 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2018.2245) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych (DZ.U. 2019.652 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie przypadków, w których do 

publicznej nie niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz 

przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek 

nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2017r. poz. 1562) 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, 

studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (DZ.U. 2019.1651 ze zm.) 

 

I  POSTĘPOWANIE  REKRUTACJYNE NA: 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE: 

• Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być: 

• Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny). 

• Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych. 

• Bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje. 

• Pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do  zmieniających warunków na rynku 

pracy  

• Niepełnoletni, który ukończył gimnazjum oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją 

życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki 

w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 

realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, 

areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich 

 

Warunkiem przyjęcia jest: 

Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia 

praktycznej nauki w wybranym zawodzie. 

 



II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

• wypełniony  kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny z wzorem CKZIU nr 1  

• kserokopię dowodu (awers i rewers), 

• kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego 

• zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki  w wybranym zawodzie,  

 

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 –15.00 od poniedziałku do 

piątku). Niekompletne zgłoszenia będą odrzucane. 

 

III.TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO  NA  KWALIFIKACYJNE   KURSY ZAWODOWE 

1. Składanie dokumentów przez kandydatów w semestrze jesiennym na kwalifikacyjne kursy zawodowe              

do 09 września 2022r., w semestrze wiosennym do 16.01.2023r. 

2.Postępowanie rekrutacyjne w semestrze jesiennym przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną powołaną 

przez dyrektora szkoły odbędzie się  w dniu 12 września 2022r., w semestrze wiosennym postępowanie 

rekrutacyjne przeprowadzone przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły odbędzie się w dniu 

17.01.2023r. 

3. 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 na kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy w dniu 15 września 2022r. 

4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych w semestrze 

jesiennym na kwalifikacyjne kursy zawodowe nastąpi w dniu 16 września 2022r. w semestrze wiosennym 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe w dniu 20 stycznia 2023r.  

5. W terminie 7 dni tj. do dnia 23 września 2022r. w semestrze jesiennym kandydat może wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe oraz w terminie 7 dni tj. do dnia 27 stycznia 2023r. w semestrze wiosennym kandydat może 

wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wystąpienia kandydata z wnioskiem. 

7. Kandydat może wnieść do Dyrektora CKZIU Nr1 od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od otrzymania uzasadnienia. 

8. Dyrektor CKZIU Nr1 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE  

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów,  którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz 

spełniają inne następujące kryteria: 



- wielodzietność rodziny kandydata, 

- wzrokowa kandydata, w przypadku technika masażysty, 

- niepełnosprawność dziecka kandydata, 

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuj opiekę, 

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata  

oraz  

w przypadku kandydata niepełnoletniego, który ukończył gimnazjum oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia 

związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub 

kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą  lub znacznie 

utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie 

śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich,  kryteria  

takie jak: 

• niepełnosprawność kandydata, 

• wielodzietność rodziny kandydata, 

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość i muszą być  potwierdzone stosownym dokumentem. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na etapie postępowania 

rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

UWAGA !  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozpoczną się w danym roku szkolnym, po zgłoszeniu się wystarczającej liczby 

kandydatów. 

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe sami ponoszą koszty  przeprowadzonych badań lekarskich.  

Niepodjęcie nauki w dniu jej rozpoczęcia, bez podania przyczyny, będzie traktowane jako rezygnacja z nauki               

i  spowoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie na to miejsce kandydat a z listy rezerwowej. 

 


