REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO
I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych zawarte są w następujących aktach prawnych:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),
- rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia
2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 7),
- rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego
2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 184),
- rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11
stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 186) wraz ze zmianą (Dz. U. 2012, poz. 1152).

II. FORMA KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzony w formie
skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w
zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje
zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Osoba, która zdała
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo
wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

III. SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy może być organizowany w trybie zaocznym lub stacjonarnym. Za
przebieg i organizację kursu odpowiedzialny jest organizator kształcenia.
Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z
powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób.

IV. REKRUTACJA
Do kursu może przystąpić każdy chętny który ukończył 18 lat bez względu na wykształcenie Osoba
chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym składa formularz zgłoszeniowy o
przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy).

V. CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści
programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę
programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).

VI. SPOSÓ B UZYSKIWANIA ZALICZENIA
1. W toku realizacji programu kształcenia prowadzi się ocenianie bieżące, rozumiane jako zaliczanie
poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i
umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego). Warunki uzyskania
zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego przedmiotu/jednostki modułowej.
2. Uzyskaniem zaliczenia przez słuchacza jest otrzymanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiedzy i
umiejętności w formie ustnej lub pisemnej.
Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje wicedyrektor PZnrSZiO, na podstawie przedstawionego
przez słuchacza zaświadczenia o ukończeniu praktyki.
3. Osoba prowadząca zajęcia po zakończonym sprawdzianie wiedzy i umiejętności słuchaczy wypełnia
protokół zaliczeniowy i przekazuje go wicedyrektorowi ds. form pozaszkolnych. Na podstawie
wypełnionych protokołów wicedyrektor ds. form pozaszkolnych sporządza listę słuchaczy
uprawnionych do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w
zakresie swojej kwalifikacji.
4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie ze
wszystkich przedmiotów/jednostek modułowych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
5. Słuchacz kursu może być skreślony z listy uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w
następujących przypadkach:
a) nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50%,
b) przebywania na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

