
Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem rozpoczyna rekrutację 
na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone w formie zaocznej  

na rok szkolny 2021/2022 
kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej - wyodrębniona             

w zawodzie rolnik, 
kwalifikacja ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - 

wyodrębniona w zawodzie technik rolnik 
 

1. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się:  

a) dorośli absolwenci wszystkich typów szkół – (spełniony obowiązek szkolny), 

b) absolwenci studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje rolnicze,  

c) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie lub bezrobotne chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę          

i umiejętności zawodowe. 

2. Podstawą udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o postępowanie 

rekrutacyjne.  

3. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie 

o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (na podstawie skierowania wydanego przez szkołę).  

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami       

w poszczególnych oddziałach, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły po zakończeniu 

rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej.  

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs 

zawodowy lub jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność 

kandydata,  niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą 

kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  

6. Kryteria, o których mowa w pkt 5. mają równorzędną wartość. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny 

kurs zawodowy przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.  

8. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego ustala się i ogłasza listy kandydatów przyjętych na KKZ.  

9. Wymagane dokumenty: 

 a) Wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

 b) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kształcenia w danym zawodzie, 

c) profil kandydata kierowcy na kategorię ,,T” (dotyczy kwalifikacji ROL.04). 

10. Informacje dodatkowe:  

a) wybrane przez kandydatów kwalifikacyjne kursy zawodowe rozpoczną się tylko przy pełnej rekrutacji 

(wystarczająca liczba kandydatów), 

b) koszty badań lekarskich wymaganych w procesie rekrutacji ponosi kandydat, 

c) niepodjęcie nauki w dniu jej rozpoczęcia bez podania przyczyny będzie traktowane jako rezygnacja         

z nauki i spowoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie na to miejsce kandydata z listy rezerwowej, 

d) kształcenie odbywa się w formie zaocznej zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz przepisami dla 

kształcenia w szkołach dla dorosłych. 

Termin składania wniosków od 04 maja 2021 r.  

Ogłoszenie wyników naboru – 16 sierpnia 2021 r. 

Rozpoczęcie zajęć 17 września 2021 r. 


