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Opole, dn. 28 kwietnia 2017 r. 

 
 

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe  
w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu. 

 

W szkole dokonuje się naboru na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego  Zawód, jaki można wykonywać 
po zdaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie 

Adresaci kursu 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych 
 

mechanik pojazdów 
samochodowych 
 

osoby pełnoletnie 
zainteresowane zdobyciem 
dodatkowych kwalifikacji  

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych 
 

osoby pełnoletnie 
zainteresowane zdobyciem 
dodatkowych kwalifikacji  

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

technik pojazdów 
samochodowych  dla osób 
posiadających kwalifikację M.18 i 
M.12  
Po uzyskaniu wykształcenia 
ogólnego na poziomie średnim 

osoby posiadające 
kwalifikacje M.12 i M.18 

M.20 Wykonywanie napraw elementów maszyn 
i urządzeń 
 

ślusarz osoby pełnoletnie 
zainteresowane zdobyciem 
dodatkowych kwalifikacji 

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń mechanik - monter maszyn i 
urządzeń 
 

osoby pełnoletnie 
zainteresowane zdobyciem 
dodatkowych kwalifikacji 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających operator obrabiarek 
skrawających 

osoby pełnoletnie 
zainteresowane zdobyciem 
dodatkowych kwalifikacji 

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 

technik mechanik dla osób 
posiadających kwalifikację M.17 
lub M.19 lub M.20 
 
Po uzyskaniu wykształcenia 
ogólnego na poziomie średnim 

osoby posiadające 
kwalifikację M.17 lub M.19 
lub M.20 
lub 
absolwenci szkoły 
zasadniczej w zawodzie 
ślusarz lub operator 
obrabiarek skrawających 
lub mechanik- monter 
maszyn i urządzeń  

E.4  Użytkowanie urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

monter mechatronik dla osób 
posiadających kwalifikację E.3 

osoby posiadające 
kwalifikację E.3 

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

kwalifikacja wyodrębniona w 
zawodzie technik mechatronik 

osoby posiadające 
kwalifikację E.3 
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Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity  

Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.), ustala się następujące kryteria przyjmowania 

uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmowani są Kandydaci, którzy złożyli wniosek 

rekrutacyjny oraz posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w danej kwalifikacji. 

2. Wniosek rekrutacyjny (załącznik nr 1) Kandydat pobiera ze strony internetowej szkoły 

lub w sekretariacie szkoły. Wypełniony wniosek, zaświadczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danej kwalifikacji oraz dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych określonych w pkt. 4 należy 

złożyć w sekretariacie szkoły. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych 

miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

Kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji. 

4. W przypadku większej liczby Kandydatów spełniających wyższe kryteria na dany 

kwalifikacyjny kurs zawodowy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane 

są pod uwagę następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność dziecka kandydata,  

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

5. Jeżeli w przypadku zakończenia postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami , brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

6. Rekrutacja prowadzona jest w trakcie całego roku szkolnego. Rozpoczęcie kursu 

następuje z chwilą zgłoszenia się odpowiedniej liczby Kandydatów. 


