
Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu na rok szkolny 2015/2016. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 dokonuje się naboru na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód, jaki można wykonywać po 

zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

tej kwalifikacji 

Adresaci kursu 

E.18 Monter mechatronik lub technik 

mechatronik po uzupełnieniu E. 19 

oraz wykształcenia na poziomie 

średnim 

Dla osób posiadających 

kwalifikacje E. 3 a także 

absolwenci szkół 

ponadgimnazjalnych 

zainteresowani zdobyciem 

dodatkowej kwalifikacji 

zawodowej. 

M.12 Elektromechanik pojazdów 

samochodowych lub technik 

pojazdów samochodowych po 

uzupełnieniu kwalifikacji M. 42 

oraz uzyskaniu wykształcenia 

ogólnego na poziomie średnim. 

Absolwenci szkoły zasadniczej 

w zawodzie mechanik 

pojazdów samochodowych a 

także absolwenci szkół 

ponadgimnazjalnych 

zainteresowani zdobyciem 

dodatkowej kwalifikacji 

zawodowej 

M.18 Mechanik pojazdów 

samochodowych lub technik 

pojazdów samochodowych po 

uzupełnieniu kwalifikacji M. 42 

oraz uzyskaniu wykształcenia 

ogólnego na poziomie średnim. 

Absolwenci szkoły zasadniczej 

w zawodzie elektromechanik 

pojazdów samochodowych a 

także absolwenci szkół 

ponadgimnazjalnych 

zainteresowani zdobyciem 

dodatkowej kwalifikacji 

zawodowej 

M.42 technik pojazdów samochodowych 

po uzupełnieniu wykształcenia 

ogólnego na poziomie średnim. 

Dla osób posiadających 

kwalifikacje M.12, M.18. 

M.44 Technik mechanik po uzyskaniu 

wykształcenia ogólnego na 

poziomie średnim. 

Absolwenci zasadniczej szkoły 

w zawodzie ślusarz lub 

operator obrabiarek 

skrawających lub mechanik- 

monter maszyn i urządzeń. 

  

Na podstawie art.9 ust.2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2014r. poz.7), ustala się następujące kryteria 

przyjmowania uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

§1. O przyjęciu na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje postępowanie rekrutacyjne, które polega 

na złożeniu wymaganych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc. 



§2. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się Kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danej kwalifikacji. 

§3. Wniosek rekrutacyjny (załącznik nr 1) Kandydat pobiera się w sekretariacie szkoły. Wypełniony 

wniosek, zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danej kwalifikacji 

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych określonych w § 5 należy złożyć 

w sekretariacie szkoły. 

§4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają 

żadnych kwalifikacji. 

§5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyższe kryteria na dany kwalifikacyjny 

kurs zawodowy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 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. 

§6.   Jeżeli w przypadku zakończenia postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami , brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

§7. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego: 

a) składanie wniosku rekrutacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami 26.06.2015- 

22.08.2015. 

b) ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów: 25.08.2015 godzina 11.00., 

c) ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów:26.08.2015 godzina12.00, 

d) postępowanie uzupełniające: 27.08.2015 - 28.08.2015., 

e) Ostateczne ogłoszenie listy przyjętych: 31.08.2015. 

 


