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Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe 
w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Częstochowa ul. Przechodnia 11/15 
 

Rok szkolny 2023/2024 
        
Podstawa prawna:  
1.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie       
      przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                      
      do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2022.2431) 
3. Uzgodnienie z Prezydentem Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie   
      terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów,  
      terminów podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                        
      i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów  
      nieprzyjętych, a także terminów postępowania uzupełniającego.  
 

WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 
 

Lp. 
Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

Nazwa zawodu,           
w którym 
wyodrębniono 
daną kwalifikację 

Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Ilość 
godzin 

Czas trwania 

 

BRANŻA BUDOWLANA (BUD) 
 

1. BUD.11. Wykonywanie robót 
montażowych, 
okładzinowych                        
i wykończeniowych 

Technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

311219 830 4 semestry 

BUD.25. Organizacja, kontrola            
i sporządzanie 
kosztorysów robót 
wykończeniowych              
w budownictwie 

2. BUD.11. Wykonywanie robót 
montażowych, 
okładzinowych                        
i wykończeniowych 

Monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

712905 560 3 semestry 

Technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

311219 

3. BUD.25. Organizacja, kontrola            
i sporządzanie 
kosztorysów robót 
wykończeniowych              
w budownictwie 

Technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

311219 325 2 semestry 
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4. BUD.09. Wykonywanie robót 
związanych z budową, 
montażem                        
i eksploatacją sieci oraz 
instalacji sanitarnych 

Technik inżynierii 
sanitarnej 

311218 855 4 semestry 

BUD.20. Organizacja robót 
związanych z budową, 
montażem                         
i eksploatacją sieci oraz 
instalacji sanitarnych 

5. BUD.09. Wykonywanie robót 
związanych z budową, 
montażem                            
i eksploatacją sieci oraz 
instalacji sanitarnych 

Monter sieci              
i instalacji 
sanitarnych 

712618 580 3 semestry 

Technik inżynierii 
sanitarnej 

311218 

6. BUD.20. Organizacja robót 
związanych z budową, 
montażem                         
i eksploatacją sieci oraz 
instalacji sanitarnych 

Technik inżynierii 
sanitarnej 

311218 335 2 semestry 

 

BRANŻA EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNA (EKA) 
 

7. EKA.02 Organizacja                              
i prowadzenie archiwum 

Technik archiwista 441403 845 4 semestry 

EKA.03 Opracowanie 
materiałów 
archiwalnych 

8. EKA.02 Organizacja                              
i prowadzenie archiwum 

Technik archiwista 441403 490 3 semestry 

9. EKA.03 Opracowanie 
materiałów 
archiwalnych 

Technik archiwista 441403 385 2 semestry 

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (ELE) 
 

10. ELE.02.  Montaż, uruchamianie         
i konserwacja instalacji, 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

Technik elektryk 311303 835 4 semestry 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

11. ELE.02. Montaż, uruchamianie         
i konserwacja instalacji, 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 
 

Elektryk 741103 470 3 semestry 

Technik elektryk 311303 
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12. ELE.05. Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

Technik elektryk 311303 445 2 semestry 

 

BRANŻA ELEKTRONICZNO – MECHATRONICZNA  (ELM) 
 

13. ELM.02 Montaż oraz 
instalowanie układów          
i urządzeń 
elektronicznych 

Technik elektronik 311408 780 4 semestry 

ELM.05 Eksploatacja urządzeń 
elektronicznych 

14. ELM.02 Montaż oraz 
instalowanie układów            
i urządzeń 
elektronicznych 

Elektronik 742117 510 3 semestry 

Technik elektronik 311408 

15.  ELM.05 Eksploatacja urządzeń 
elektronicznych 

Technik elektronik 311408 390 2 semestry 

 

BRANŻA FRYZJERSKO – KOSMETYCZNA (FRK) 
 

16. FRK.01. Wykonywanie usług 
fryzjerskich 

Technik usług 
fryzjerskich 

514105 840 4 semestry 

FRK.03. Projektowanie                       
i wykonywanie fryzur 

17. FRK.01. Wykonywanie usług 
fryzjerskich 

Fryzjer 514101 550 3 semestry 

Technik usług 
fryzjerskich 

514105 

18. FRK.03. Projektowanie                       
i wykonywanie fryzur 

Technik usług 
fryzjerskich 

514105 335 2 semestry 

 

BRANŻA MECHANICZNA (MEC) 
 

19. MEC.03. Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń 

Technik mechanik 311504 800 4 semestry 

MEC.09. Organizacja                       
i nadzorowanie 
procesów produkcji 
maszyn i urządzeń 

20. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 
skrawających 

Technik mechanik 311504 800 4 semestry 

MEC.09. Organizacja                       
i nadzorowanie 
procesów produkcji 
maszyn i urządzeń 

21. MEC.08. Wykonywanie i naprawa 
elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi 
 

Technik mechanik 311504 800 4 semestry 
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MEC.09. Organizacja                       
i nadzorowanie 
procesów produkcji 
maszyn i urządzeń 

22. MEC.03. Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń 

Technik 
spawalnictwa 

311516 970 5 semestrów 

MEC.10. Organizacja                             
i wykonywanie prac 
spawalniczych 

23. MEC.08. Wykonywanie i naprawa 
elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi 

Technik 
spawalnictwa 

311516 970 5 semestrów 

MEC.10. Organizacja                             
i wykonywanie prac 
spawalniczych 

24. MEC.03. Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń 

Mechanik – 
monter maszyn            
i urządzeń 

723310 550 3 semestry 

Technik mechanik 311504 

Technik 
spawalnictwa 

311516 

25. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 
skrawających 

Operator 
obrabiarek 
skrawających  

722307 550 3 semestry 

Technik mechanik 311504 

26. MEC.08. Wykonywanie i naprawa 
elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi 

Ślusarz 722204 550 3 semestry 

Technik mechanik 311504 

Technik 
spawalnictwa 

311516 

27. MEC.09. Organizacja                       
i nadzorowanie 
procesów produkcji 
maszyn i urządzeń 

Technik mechanik 311504 315 2 semestr 

28. MEC.10. Organizacja                             
i wykonywanie prac 
spawalniczych 

Technik 
spawalnictwa 

311516 420 2 semestry 

 

BRANŻA OGRODNICZA (OGR) 
 

29. OGR.03. Projektowanie, 
urządzanie i pielęgnacja 
roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu 

Technik 
architektury 
krajobrazu 

314202 870 4 semestry 

OGR.04. Organizacja prac 
związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów 
małej architektury 
krajobrazu 
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30. OGR.03. Projektowanie, 
urządzanie i pielęgnacja 
roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu 

Technik 
architektury 
krajobrazu 

314202 500 3 semestry 

31. OGR.04. Organizacja prac 
związanych z budową 
oraz konserwacją 
obiektów małej 
architektury krajobrazu 

Technik 
architektury 
krajobrazu 

314202 400 2 semestry 

32. OGR.01. Wykonywanie 
kompozycji 
florystycznych 

Florysta 343203 430 2 semestry 

 

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY (MOD) 
 

33. MOD.03. Projektowanie                      
i wytwarzanie wyrobów  
odzieżowych 

Technik przemysłu 
mody 

311941 815 4 semestry 

MOD.11. Organizacja procesów 
wytwarzania wyrobów 
odzieżowych 

34. MOD.03. Projektowanie                      
i wytwarzanie wyrobów  
odzieżowych 

Technik stylista 311946 945 5 semestrów 

MOD.15. Stylizacja ubioru                
i kreacja wizerunku 

35. MOD.03. Projektowanie                      
i wytwarzanie wyrobów  
odzieżowych 

Krawiec 753105 495 3 semestry 

Technik 
przemysłu mody 

311941 

Technik stylista 311946 

36. MOD.11. Organizacja procesów 
wytwarzania wyrobów 
odzieżowych 

Technik 
przemysłu mody 

311941 385 2 semestry 

37. MOD.15. Stylizacja ubioru                
i kreacja wizerunku 

Technik stylista 311946 515 3 semestry 
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1. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, terminy 

podania do publikacji wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, a także 

terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w którym zajęcia 

rozpoczynają się od września 2023 r.: 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Terminy                                

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy                                

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Postępowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe. 

Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne kusy 

zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

15 maja  –                             

19 czerwca 2023 r. 

27 lipca  –                             

1 sierpnia 2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków     

o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

do 17 lipca 2023 r. do 7 sierpnia 2023 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych               

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

18 lipca 2023 r. 8 sierpnia 2023 r. 

4. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia                  

na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

18 – 25 lipca 2023 r. 8 – 29 sierpnia 2023 r. 

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych                            

i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe. 

26 lipca 2023 r. 30 sierpnia 2023 r. 
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2. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, terminy 

podania do publikacji wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, a także 

terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w którym zajęcia 

rozpoczynają się od lutego 2024 r.:  

 

Lp. Rodzaj czynności 

Terminy                              

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy                                

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Postępowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe. 

Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne 

kusy zawodowe wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

 23 października 2023 r. 

– 17 listopada 2023 r. 

12 grudnia 2023 r. –            

19 grudnia 2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

do 27 listopada 2023 r. do 4 stycznia 2024 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych          

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

28 listopada 2023 r. 5 stycznia 2024 r. 

4. Potwierdzenie przez kandydata woli  

przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

28 listopada 2023 r. 

– 8 grudnia 2023 r. 

5 stycznia 2024 r.            

– 30 stycznia 2024 r. 

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych                           

i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe. 

11 grudnia 2023 r. 31 stycznia 2024 r. 

 

3. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby dorosłe, które: 
 

 ukończyły 18 lat (absolwenci wszystkich typów szkół, absolwenci studiów wyższych, 
aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy decydują się na 
równoległe zdobycie kwalifikacji zawodowych, osoby dorosłe chcące uzupełnić  wiedzę 
i umiejętności) posiadają świadectwo ukończenia co najmniej szkoły podstawowej,  

 posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danej kwalifikacji.  
 

4. Wyjątkowe przypadki w jakich osoba niepełnoletnia może spełniać obowiązek nauki przez 
uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji                    
z dnia 8 sierpnia 2017 r w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej 
szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków,  
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w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek 
nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy  (Dz. U. z 2017.1562 z późn. zm.) 
 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem obowiązek nauki może spełniać: 
 
Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową oraz: 
 
        1) ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną 
uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole 
ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 
realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub 
 
        2) przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym                              
lub schronisku dla nieletnich 
 
– może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.  
 
5. Wymagana dokumentacja: 

 karta zgłoszenia (do pobrania ze  strony internetowej placówki www.ckziu.eu                                      
lub w sekretariacie placówki),  

 świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), 
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych                      

do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danej kwalifikacji, 
 dowód osobisty do wglądu. 
 

6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających  warunki wymienione                             
w pkt.3,  niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, w pierwszej 
kolejności przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. 
 

7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki wymienione                            
w pkt. 3 i pkt. 6, niż liczba wolnych miejsc na danym kursie, w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
 

a) w przypadku kandydatów niepełnoletnich: 
 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 kandydatów pełnoletnich: 
 wielodzietność rodziny kandydata, 
 niepełnosprawność kandydata, 
 niepełnosprawność dziecka kandydata, 
 niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 
 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 
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Kryteria, o których mowa w pkt. 7 mają jednakową wartość. 
 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność 
zgłoszeń. 
 

9. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zostanie uruchomiony pod warunkiem, że liczba uczestników 
danej kwalifikacji wyniesie minimum 20 osób. 
 

 
 


