Kryteria przyjęcia, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów,
terminy postępowania uzupełniającego oraz wykaz wymaganych dokumentów na
kwalifikacyjne kursy zawodowe
1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie
zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w
pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w placówce 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.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa
w pkt. 2, niż liczba wolnych miejsc w placówce na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy
placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
a. w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 36 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017,
poz. 59),








wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

b. w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria,






wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność dziecka kandydata,
niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

c. w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed
ukończeniem 18. roku życia








wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Ustala się jednakową wartość kryteriów z pkt.3 która wynosi 1 pkt.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi
miejscami na danym kwalifikacyjnym kursie zawodowym, na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin postępowania
rekrutacyjnego sesja
jesienna

Termin postępowania
rekrutacyjnego sesja
wiosenna

rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Składanie przez kandydatów wniosków o
przyjęcie do placówki wraz z załącznikami
Weryfikacja przez komisję wniosków
rekrutacyjnych
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do postępowania
rekrutacyjnego
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do placówki
Składanie wniosków w postępowaniu
uzupełniającym w przypadku gdy placówka
nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami
Weryfikacja przez komisję wniosków
rekrutacyjnych
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych do placówki – w
przypadku przeprowadzenia uzupełniającego
postępowania rekrutacyjnego
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Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć pisemny wniosek do
dyrektora CKUiP w sekretariacie placówki (wg wzoru umieszczonego na stronie
internetowej www.ckuip.kalisz.pl) oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane
zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych

