ZASADY REKRUTACJI DO FORM POZASZKOLNYCH
- KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA RAKTYCZNEGO
w ŁAPACH
Podstawy prawne:
Art. 154 ust.7, art. 147, art. 149, art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (dz.
U. z 2017 r. poz. 59)
Zasady ogólne:
1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Praktycznego
w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, zwany dalej Placówką.
2. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być:
- osoba, która ukończyła 18 lat;
- absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum lub absolwent
8 letniej szkoły podstawowej;
- każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie od ukończonych form
kształcenia
- osoby, którym Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z
Ministrem Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia przypadki, w jakich osoba, która
ukończyła gimnazjum może spełnić obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny
kurs zawodowy.
3. Kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa do sekretariatu CKP:
1) Podanie do dyrektora placówki o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy na
druku placówki;
2) Zaświadczenie lekarski zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie
3) Świadectwo ukończenia szkoły: minimum 8-letniej szkoły podstawowej lub
gimnazjum
Kryteria naboru postępowaniu rekrutacyjnym decydują:
1. Na pierwszym etapie postępowania przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę
ponadpodstawowa przed ukończeniem 18 roku życia, a w następnej kolejności kandydatów,
którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych
2. Na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie:
 Wielodzietność rodziny kandydata
 Niepełnosprawność kandydata
 Niepełnosprawność dziecka kandydata
 Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 Samotne wychowanie dziecka przez kandydata
Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
3. Na trzecim etapie postepowania przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.
4. Kurs rozpoczyna się po zebraniu grupy liczącej 20 osób.
Terminy:
1. Składanie dokumentów – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00
2. Ogłoszenie listy przyjętych – 21 sierpnia 2017 r. – godz. 14.00
3. Rekrutacja uzupełniająca – od 22 sierpnia do 25 sierpnia 2017 r. godz. 15.00
4. Ogłoszenie listy przyjętych – 28 sierpnia 2017 r. – godz. 14.00
W przypadku, gdy liczba chętnych przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje Komisja
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum.

