Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach
1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „kursem”, jest jedną z podstawowych form
działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Jest
to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia
przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, której
kurs dotyczy, na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
2. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.
3. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony,
gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.
4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest zorganizowany w formie zaocznej.
5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być organizowane w dowolnych terminach
w trakcie roku szkolnego.
6. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być:
a) absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum;
b) absolwent 8-letniej szkoły podstawowej;
c) każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie od ukończonych
form kształcenia.
7. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki, realizuje
ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
8. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa się do sekretariatu szkoły
w terminie wskazanym w informacji o kursie.
9. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
10. W przypadku, gdy liczba chętnych przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje Komisja
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
11. Podstawą klasyfikowania słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego są egzaminy
końcowe przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(modułów), określonych w szkolnym planie nauczania.
12. Do egzaminu końcowego kwalifikacyjnego kursu zawodowego kształcącej w formie
zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje,
przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu
przeznaczonego na konsultacje z każdego przedmiotu (modułu).
13. Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do egzaminu końcowego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin
w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora placówki w porozumieniu
z nauczycielem prowadzącym.
14. W przypadku otrzymania najwyżej dwóch ocen niedostatecznych z egzaminów, o których
mowa w ust. 1, słuchacz ma prawo do przystąpienia do egzaminów poprawkowych
w dodatkowym terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły, po uzgodnieniu
z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Dodatkowy termin nie może być wskazany później
niż 1 miesiąc od terminu egzaminu zasadniczego.
15. Zasady przeprowadzania egzaminów z edukacji przedmiotowych:
a) egzamin przeprowadza się na ostatnich zajęciach danego przedmiotu;
b) egzamin z teoretycznych przedmiotów zawodowych ma formę pisemną, a z zajęć
praktycznych formę zadania praktycznego;

c) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy najwyżej z dwóch
przedmiotów;
d) prace pisemne dokumentuje się na arkuszach papieru opatrzonych pieczęcią
urzędową placówki;
e) z każdego egzaminu sporządza się protokół egzaminu, a oceny wpisuje się do
dziennika kursu.
16. Słuchacz, który nie zaliczy na ocenę pozytywną wszystkich egzaminów końcowych, nie
otrzymuje świadectwa ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego i nie może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
17. Słuchacz, który otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych pozytywne oceny, kończy
kurs i otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Wzór zaświadczenia określa załącznik
nr 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., poz. 186. (Załącznik nr 1 do
Regulaminu)

