Regulamin
w

rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe
ODIDZ Szczucinie na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
2. Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.59 )
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkól i
placówek( Dz. U. z 2017 r. poz.610 );
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych na które przeprowadza się rekrutacje

L.p

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu,
w którym
wyodrębniono
daną kwalifikację

1.

MG.19

Użytkowanie obrabiarek
skrawających

Operator obrabiarek skrawających
Technik mechanik

Symbol
cyfrowy
zawodu

722307
311504

Czas
Trwania

3 semestry
Od 01.08.2018
do 31.12.2019

2. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) mają ukończone 18 lat
2) nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
3) posiadają już świadectwo albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie,
a ukończenie kursu umożliwi im kontynuowanie kształcenia zmierzającego do uzyskania wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
4) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora PCEiKZ w skład którego wchodzi ODiDZ.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
5. Kurs zostanie uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów na słuchaczy.

§ 2. DOKUMENTACJA
1. Kandydaci składają do dyrektora szkoły wniosek zawierający:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
2) adres i miejsca zamieszkania
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata, o ile je posiadają.
2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (8 – letniej szkoły podstawowej albo gimnazjum albo
zasadniczej szkoły zawodowej albo liceum itp.)
2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie
§ 3. ZASADY REKRUTACJI
1. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest:
• złożenie wszystkich wymaganych dokumentów
• w dniu rozpoczęcia kursu ukończone 18 lat
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w § 1, niż
liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów, którzy:
• nie posiadają żadnych kwalifikacji
• są bezrobotni
• zostali skierowani na kurs przez zakład pracy w którym pracują
• w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowania rekrutacyjnym lub
w postępowaniu uzupełniającym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 4. TERMINARZ REKRUTACJI
Składanie dokumentów
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie uczniowskim pok. 13 na przygotowanym
przez ODiDZ. formularzu .

1.

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe - I semestr roku szkolnego 2018/2019

1

od 26 marca 2018r. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do plado 11 czerwca 2018r.
cówki wraz z załącznikami

2

12.06.2018r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

3

12.06.2018r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

4

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przy16.06.2018r.–21.08.2018r. padku gdy placówka nadal będzie dysponowała wolnymi
miejscami

5

22.08.2018r. godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do placówki – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

Ogłoszenie list przyjętych
Listy przyjętych zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej ODiDZ zgodnie z §4 pkt.1
niniejszego Regulaminu rekrutacji
Rekrutacja uzupełniająca
W przypadku naboru na kurs poniżej 20 kandydatów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą
do dnia zgodnie z §4 pkt.1 niniejszego Regulaminu rekrutacji

§ 5. ODWOŁANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora ODiDZ złożone w formie pisemnej
w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników.
2. Decyzja Dyrektora ODiDZ w sprawie odwołania jest ostateczna.

