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ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA
SŁUCHACZY

D0 SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH  ORAZ NA FORMY
POZASZKOLNE (KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE)
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEG0

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

•     Rodzaje szkół zaocznych dla dorosłych, do których prowadzonyjest nabór:
o    Liceum ogólnokształcące
o     Szkoła policealna w zawodach

-     technik administracji
•     technik bezpieczeństwa i higieny pracy
•     technik turystyki na obszarach wiejskich

•     Rodzaje kwalifikacyjnych kusów zawodowych, na które jest prowadzony nabór:
•     rolnik -kwalifikacja ROL.04
I     kucharz -kwalifikacja HGT.02
1     cukiemik-kwalifikacja spc.01
•     ślusarz-kwalifikacja MEC.08
1     mechanik pojazdów samochodowych-kwalifikacja MOT.05
•     technik rolnik (dla absolwentów zawodu rolnik lub kwalifikacji R.03,

RL.03,ROL.04)-kwalifikacjaROL.10
•     technik pojazdów samochodowych-kwalifikacja MOT.06
•     technik żywienia i usług gastronomicznych ( dla absolwentów zawodu

kucharz lub kwalifikacji T.06, TG.07, HGT.02)-kwalifikacja HGT12.
0 przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18
1at lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę oraz osoby, które
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 161at,
jeżeli osoby te mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub
zdrowotną uniemożliwiaj ącą podj ęcie lub kontynuowanie nauki w szkole dla
młodzieży.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 2-1etniej szkoły policealnej
jestukończenieszkołyponadgimnazjalnej.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-1etniego liceum
ogólnokształcącego j est ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazj um.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr trzeci liceum ogólnokształcącego jest
ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej 1 stopnia.
Wan*iemubieganiasięoprzyjęcienakwalifikacyjnykuszawodowyzzakresu
kwalifikacji  ROL.04, HGT.02, SPC.01, MEC.08, MOT.05 jest ukończenie szkoły
podstawowej lub gimnazjum.



Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kwalifikacyjny kus zawodowy z zakresu
kwalifikacji  ROL.10 jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie
rolnik lub posiadanie kwalifikacji R.03, RL.03 lub ROL.

•     Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu
kwalifikacj.i  HGT.12 jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie
kucharz lub posiadanie kwalifikacji HGT.02.

•    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kwalifikacyjny kus zawodowy z zakresu
kwalifikacji MOT.06  jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie
mechanik pojazdów samochodowych  lub posiadanie kwalifikacji M.18, MG.18
1ub MOT.05.

•    Kandydaci do szkół policealnych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe muszą
przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie.

•     O przyjęciu kandydata decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
•     Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli

liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miej sc, którymi dysponuje
szkoła.

•     Wymagane dokumenty:
o     Podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły
o     oryginał świadectwa ukończenia poprzedniego etapu kształcenia
o    jedno zdjęcie ®odpisane)
o     zaświadczenie lekamskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia

w określonym zawodzie (szkoła policealna i kwalifikacyjne kusy zawodowe).
Teminarz: Załącznik nr.2 Lubelskiego Kuatora Oświaty oraz teminy postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniaj ącego, a także teminy składania
dokumentów na rok szkolny 2021 /2022 na kwalifikacyjne kursy zawodowe
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach
w roku szkolnym 2021/2022:
Kształcenie na kwalifikacyj nych kusach zawodowych może rozpocząć się
w dowolnym teminie roku szkolnego w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20
słuchaczy.

Podstawa prawna:

a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sieipnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniaj ącego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;

b) Ustawa z dnia 14grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe;

c) § 11baa ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia fimkcj onowania j ednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.).
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