
Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe  

w Zespole Szkó  Mechanicznych w Opolu na rok szkolny 2014/2015. 

 

W roku szkolnym 2014/2015 dokonuje si  naboru na nast puj ce kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Zawód, jaki mo na wykonywa  po 
zdaniu egzaminu potwierdzaj cego 
kwalifikacje w zawodzie w zakresie 
tej kwalifikacji 

Adresaci kursu 

E.18 Monter mechatronik lub technik 
mechatronik po uzupe nieniu E. 19 
oraz wykszta cenia na poziomie 
rednim 

Dla osób posiadaj cych 
kwalifikacje E. 3 a tak e 
absolwenci szkó  
ponadgimnazjalnych 
zainteresowani zdobyciem 
dodatkowej kwalifikacji 
zawodowej. 

M.12 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych lub technik 
pojazdów samochodowych po 
uzupe nieniu kwalifikacji M. 42 
oraz uzyskaniu wykszta cenia 
ogólnego na poziomie rednim. 

Absolwenci szko y zasadniczej 
w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych a 
tak e absolwenci szkó  
ponadgimnazjalnych 
zainteresowani zdobyciem 
dodatkowej kwalifikacji 
zawodowej 

M.18 Mechanik pojazdów 
samochodowych lub technik 
pojazdów samochodowych po 
uzupe nieniu kwalifikacji M. 42 
oraz uzyskaniu wykszta cenia 
ogólnego na poziomie rednim. 

Absolwenci szko y zasadniczej 
w zawodzie elektromechanik 
pojazdów samochodowych a 
tak e absolwenci szkó  
ponadgimnazjalnych 
zainteresowani zdobyciem 
dodatkowej kwalifikacji 
zawodowej 

M.42 technik pojazdów samochodowych 
po uzupe nieniu wykszta cenia 
ogólnego na poziomie rednim. 

Dla osób posiadaj cych 
kwalifikacje M.12, M.18. 

M.44 Technik mechanik po uzyskaniu 
wykszta cenia ogólnego na 
poziomie rednim. 

Absolwenci zasadniczej szko y 
w zawodzie lusarz lub 
operator obrabiarek 
skrawaj cych lub mechanik- 
monter maszyn i urz dze . 

  

Na podstawie ustawy z dnia 7 wrze nia 1991r. o  systemie o wiaty ( Dz. U. z 2004r. poz.256 z pó n. 
zmianami )  ustala si  nast puj ce kryteria przyjmowania uczestników kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych. 

§1. O przyj ciu na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje post powanie rekrutacyjne, które polega 
na z eniu wymaganych dokumentów oraz kolejno  zg osze  do wyczerpania miejsc. 



§2. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mog  ubiega  si  Kandydaci, którzy posiadaj  za wiadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskaza  zdrowotnych do kszta cenia w danej kwalifikacji. 

§3. Wniosek rekrutacyjny (za cznik nr 1) Kandydat pobiera si  w sekretariacie szko y. Wype niony 
wniosek, za wiadczenie o braku przeciwwskaza  zdrowotnych do kszta cenia w danej kwalifikacji 
oraz dokumenty potwierdzaj ce spe nianie kryteriów rekrutacyjnych okre lonych w § 5 nale y z  
w sekretariacie szko y. 

§4. W przypadku wi kszej liczby kandydatów spe niaj cych warunki ni  liczba wolnych miejsc, na 
pierwszym etapie post powania rekrutacyjnego przyjmuje si  kandydatów, którzy nie posiadaj  
adnych kwalifikacji. 

§5. W przypadku wi kszej liczby kandydatów spe niaj cych wy sze kryteria na dany kwalifikacyjny 
kurs zawodowy na drugim etapie post powania rekrutacyjnego brane s  pod uwag  nast puj ce 
kryteria: 

a) wielodzietno  rodziny kandydata, 
b) niepe nosprawno  kandydata, 
c) niepe nosprawno  dziecka kandydata,  
d) niepe nosprawno  innej osoby bliskiej, nad któr  kandydat sprawuje opiek , 
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

§6.   Je eli w przypadku zako czenia post powania rekrutacyjnego szko a nadal dysponuje wolnymi 
miejscami , brana jest pod uwag  kolejno  zg osze . 

§7. Ustala si  nast puj ce terminy post powania rekrutacyjnego: 

a) sk adanie wniosku rekrutacyjnego wraz ze wiadectwem i zdj ciami 13.06.2014- 14.08.2014., 
b) wywieszenie listy zakwalifikowanych kandydatów: 19.08.2014 godzina 11.00., 
c) wywieszenie listy przyj tych i nieprzyj tych kandydatów:22.08.2014 godzina12.00, 
d) post powanie uzupe niaj ce: 25.08.2014- 27.08.2014., 
e) Ostateczne og oszenie listy przyj tych: 28.08.2014. 

 

 


