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Zasady ogólne
1. W ZSRCKU im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie kwalifikacyjny kurs zawodowy
(zwany dalej kursem) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego
podstawę programową kształcenia w zawodzie, w zakresie jednej kwalifikacji.

2. O przyjęcie na kurs mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które ukończyły co najmniej
gimnazjum (spełniły obowiązek szkolny).
3. W wyjątkowych przypadkach obowiązek nauki przez uczęszczanie na kurs może spełniać
osoba niepełnoletnia, która ukończyła 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.

Postępowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe
1. Rekrutacja na kurs przeprowadzana jest w ciągu całego roku szkolnego.
2. Na kurs przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w
danym zawodzie..
3. Kandydat na kurs składa w sekretariacie szkoły wniosek.
4. W przypadku większej liczby kandydatów posiadających zaświadczenie lekarskie, o którym
mowa w punkcie 1, niż liczba wolnych miejsc na dany kurs, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji
zawodowych.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w punkcie
2, niż liczba wolnych miejsc na dany kurs, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
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,
Wymienione kryteria mają jednakową wartość
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6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata na kurs, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty (wniosek, zaświadczenie lekarskie).
8. Komisja rekrutacyjna ogłasza listę przyjętych i nieprzyjętych na kurs w gablocie szkolnej oraz
informuje drogą poczty elektronicznej o terminie rozpoczęcia kursu. Termin rozpoczęcia kursu planowany jest po zebraniu grupy min. 20 osobowej.
9. Słuchacz może zostać przyjęty na kurs w trakcie jego trwania tylko w przypadku, gdy realizacja zajęć z danego przedmiotu nie przekroczyła 50 % przewidzianej ilości godzin.
10. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

liczbie słuchaczy.

2

odwołania

kursu

przy

niewystarczającej

