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ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY 

ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). 

 

 

1. Wszczęcie procedury rekrutacyjnej następuje na podstawie złożonego przez kandydata 

wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 

3. Wnioski o przyjęcie będą dostępne w formie elektronicznej na stronach internetowych 

szkół. Osoby niemające dostępu do internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. 

Formularz wniosku dostępny będzie także w każdej szkole ponadpodstawowej biorącej 

udział w rekrutacji. 

4. Dopuszczalne formy składania wniosku: 

1) Wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres 

szkoły (skanów w postaci pdf). 

• Adresy e-mail i numery telefonów placówek znajdą Państwo na stronach 

internetowych szkół lub pod adresami: 

 https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publiczne_jednostki_o

swiatowe/, 

 https://rspo.men.gov.pl/. 

2) Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.  

5. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

6. W przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności 

kierowania pojazdem silnikowym - powinni posiadać orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w ar. 79 ust. 2 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268  

ze zm.) 
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7. W przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności 

kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – powinni 

posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych  

do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami. 

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 

wyżej, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę 

ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, a w następnej kolejności 

kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. 

9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa    

w pkt 8, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli 

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy,  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli 16 lat, a w przypadku uczestników 

Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych  

lub aresztach śledczych 15 lat: 

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. 

2) 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. 

3) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed 

ukończeniem 18 roku życia: 

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. 

Powyższe kryteria mają jednakowa wartość. 
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L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

1. 
Wielodzietność  rodziny 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

2. 

Niepełnosprawność kandydata, 

Niepełnosprawność  jednego z 

rodziców kandydata, 

niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata, 

niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności kandydata, rodziców kandydata  

lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 426 ze zm.) 

3. 
Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  z jego 

rodzicem. 

4. 
Objęcie kandydata  pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń. 

 

11. Procedura odwoławcza. 

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy.  

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

odmowy przyjęcia. 

3) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 
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4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły. 

 


