
1 

 

 

REGULAMIN 

ORGANIZACJI I ZALICZANIA 

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO 
 

 

 
Podstawa prawna :Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Częstochowie. 

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest wg 

programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia  

w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji       

3. Słuchaczem kursu może być osoba dorosła która ukończyła co najmniej: 

 gimnazjum lub 

 8-letnią szkołę podstawową     

4.  Słuchaczem   kursu może być również osoba która nie ukończyła osiemnastu lat 

 jest absolwentem gimnazjum, podlega obowiązkowi nauki i której sytuacja 

życiowa          

 lub zdrowotna uniemożliwiła podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.   

5. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne. 

6. Informacje o kursie podaje do publicznej wiadomości dyrektor placówki , w trybie 

udzielania informacji publicznej poprzez komunikator BIP i stronę internetową 

placówki.                                          

 

ROZDZIAŁ II 

 

ORGANIZACJA KURSU 
 

§ 2 

 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć w systemie: 

 stacjonarnym lub 
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 zaocznym  

1.a  Zajęcia na kursie organizowanym w systemie zaocznym odbywają się co najmniej 

raz na dwa tygodnie – w piątki, soboty i niedziele; z tym że zajęcia w piątki 

rozpoczynają od godziny 15:00 do godziny 20:00. 

        1.b Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmian wskazanych w ust.1.a dni  

i  godzin kształcenia w szczególności po rozpoznaniu potrzeb i możliwości słuchaczy  

       1. c. Harmonogram zajęć opracowuje kierownik ds. form pozaszkolnych na co najmniej  

       jeden miesiąc przed datą rozpoczęcia kursu .Harmonogram powyższy umieszczany  

              jest na stronie internetowej placówki.  

2. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest na podstawie    

programu nauczania, dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły i po 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Program nauczania zawiera: 

a) nazwę o formę kształcenia; 

b) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji; 

c) wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają szczególne 

uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, 

określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego; 

d) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich możliwości i potrzeb; 

e) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar; 

f) opis efektów kształcenia; 

g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 

h) sposób i formę zaliczenia. 

3. Jedna godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut a zajęć praktycznych  55 minut. 

3.a. Zajęcia praktyczne oraz laboratoryjne są organizowane w blokach 5 lub 6 

godzinnych. 

4.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć : 

 kartę zgłoszeniową w formie papierowej w sekretariacie szkoły 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia i nauki  

w zawodzie  

 świadectwo(oryginał lub notarialnie poświadczona kopia)  potwierdzająca poziom 

wykształcenia 

  kserokopie dowodu tożsamości 

    5.Przebieg kursu dokumentowany jest w:  
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a) dzienniku lekcyjnym, w którym wpisuje się : 

 imiona i nazwiska słuchaczy kursu 

 liczbę godzin zajęć 

 tematy zajęć 

 obecności słuchaczy   

b) protokołach z przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego - zaliczenia kursu. 

   6.Placówka prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, która  

          zawiera : 

 imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, wydane 

zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numer PESEL - numer 

dokumentu potwierdzającego jej tożsamość  

 datę wydania zaświadczenia  

 numer zaświadczenia 

 potwierdzenie odbioru zaświadczenia  

 

§ 3 

 

1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia. 

2. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi  

co najmniej 20 osób. W wyjątkowych sytuacjach , za zgodą organu prowadzącego, 

kurs może być uruchomiony , gdy liczba słuchaczy jest mniejsza niż 20 osób. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie  

słuchaczy.  

4. Słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:  

a) niepodjęcia kursu w terminie miesiąca od daty rozpoczęcia kursu;  

b) nieuzupełnienia wymaganych dokumentów;  

c) braku pozytywnych ocen z przedmiotów określonych planem nauczania  

5. Decyzję o skreśleniu słuchacza z listy podejmuje dyrektor placówki . 

    

 

ROZDZIAŁ III 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA 
 

§ 4 

 

1. Uczestnicy kursu zwani dalej słuchaczami mają prawo do:  

a) zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,  
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b) uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu.  

c) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, 

zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) 

d) uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą nauczyciela prowadzącego 

zajęcia 

2. Słuchacze zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu,                     

w szczególności:  

a) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem kursu,   

b) przestrzegać obowiązujących w pracowniach przepisów BHP i PPOŻ,  

c) dbać o ład i porządek oraz mienie placówki, własne oraz innych,  

d) powiadomić placówkę o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych 

osobowych  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

WARUNKI ZALICZENIA KURSU 

 

§ 5 

 

1. Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego na poziomie technikum realizuje  

            praktykę zawodową zgodnie z wymiarem i zagadnieniami określonymi w programie  

            nauczania danej kwalifikacji. 

2. Słuchacz przedmioty określone w planie nauczania zalicza wg zasad określonych 

przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Ocenę końcową z danego przedmiotu 

nauczyciel wystawia w semestrze w którym kończy się przedmiot. 

3. Stosuje się następującą skalę ocen: 

 

Lp Ocena słowna  Skrót 

1 celujący cel 

2 bardzo dobry bdb 

3 dobry db 

4 dostateczny dst 

5 dopuszczający dop 

6 niedostateczny ndst 
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4. Szczegółowe zasady oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania 

umieszczony w Statucie Centrum Kształcenia Praktycznego - rozdział Kwalifikacyjne 

Kursy Zawodowe  

5. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie wewnętrznego 

egzaminu. Słuchacz zdaje egzamin czyli zaliczy kurs jeżeli uzyska: 

 z część pisemnej egzaminu co najmniej 50% możliwych do uzyskania 

punktów 

 z część praktycznej egzaminu co najmniej 75% możliwych do uzyskania 

punktów 

6. Słuchacz jest dopuszczony do wewnętrznego egzaminu, jeżeli uzyskał pozytywne 

oceny ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie 

nauczania i dostarczył kartę zaliczeń do opiekuna kursu najpóźniej w terminie 7 dni 

przed wyznaczonym terminem egzaminu wewnętrznego.  

7. Wewnętrzny egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną składającą 

się z  nauczycieli prowadzących zajęcia na kursie. Skład komisji ustala kierownik  

ds. form pozaszkolnych. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu przewodniczący komisji sporządza protokół, który 

zawiera : 

 imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin  

 listę zdających słuchaczy  

 termin egzaminu 

 wyniki egzaminu  

Do protokołu należy dołączyć wzór testu (egzamin w formie pisemnej) o wzór zadania  

(egzamin w formie praktycznej ). 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 

 

§ 6 

 

1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek :  

a. realizować program kursu zgodnie z planem zajęć.  

b. przedstawić wymagania i kryteria zaliczania materiału nauczania.  

c. prowadzić na bieżąco dokumentację przebiegu kursu  

d. prowadzić na bieżąco ocenianie postępów edukacyjnych słuchaczy 

e. zaznaczać na bieżąco  obecność słuchacza na każdej godzinie zajęć: 



6 

 

 obecność zaznaczana jest znakiem + (plus) 

 nieobecność zaznaczana jest znakiem – (minus) 

 

                                                             

 ROZDZIAŁ VI 

 

ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA KURSU 

 

§ 7 

1. Opiekuna kursu wyznacza kierownik ds. form pozaszkolnych .Do jego obowiązków  

należy : 

a) założenie dziennika 

b) zapoznanie słuchaczy z przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi na terenie  

placówki 

c) zapoznanie słuchaczy z zasadami organizacji i warunkami zaliczenia kursu 

d) bieżące rozwiązywanie problemów dydaktycznych 

e) wnioskowanie o skreślenie z listy słuchaczy gdy zaistnieją warunki 

określone w § 3 ust.4 

f) monitorowanie frekwencji słuchaczy i dokonywanie zestawień ilości 

słuchaczy po zakończeniu semestrów 

                                                

 

ROZDZIAŁ VII 

 

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UCZĘSZCZANIA NA OKREŚLONE 

ZAJĘCIA   EDUKACYJNE 

 

§ 8 

 

1. Słuchacz podejmujący kształcenie na kursie posiadający:  

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,  

 świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza  

 lub inny równorzędny,  

 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,  

 świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  

 świadectwo ukończenia liceum profilowanego,  

 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,  

 zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być 

zwolniony, na swój wniosek złożony do kierownika ds. form pozaszkolnych  
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z  danych zajęć w całości lub części zajęć dotyczących odpowiednio treści 

kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie 

kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia umożliwia takie zwolnienie.  

2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje kierownik ds. form pozaszkolnych oraz uczący  tego 

przedmiotu na podstawie przedstawienia przez słuchacza oryginału dyplomu lub 

świadectwa lub indeksu w terminie do 7 dni od rozpoczęcia danego semestru.  

3. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku realizacji danych zajęć  

w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny semestralnej wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”, a także rodzaj dokumentu będącego podstawą 

zwolnienia i datę jego wydania.  

4. W przypadku zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia edukacyjne, o którym 

mowa w ust. 1  w dzienniku lekcyjnym pomniejsza się stan klasy o liczbę słuchaczy 

zwolnionych z poszczególnych zajęć.  

5. Kierownik ds. form pozaszkolnych może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia 

praktyki zawodowej w całości, jeśli przedłoży on zaświadczenie wydane przez 

pracodawcę potwierdzające przepracowanie w kwalifikacji, w której się kształci, 

okresu co najmniej równego okresowi trwania praktyki zawodowej przewidzianemu 

w planie nauczania danej kwalifikacji. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 9 

 

1. Słuchaczowi, który ukończył kurs Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Częstochowie wystawia zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego.  

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie § 9 ust 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dziennik 

Ustaw 2012 Nr 34 poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych.  

3. Zaświadczenie  podlega rejestracji.  

4. Zaświadczenie jest wydawane słuchaczowi dopiero po uregulowaniu przez niego 

wszystkich przewidzianych zobowiązań wobec organizatora kursu.  

5. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia. 

 

 


