
Zasady Rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe  

w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu 

Rok szkolny 2022/2023 

Podstawa Prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020.910 z późń. Zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz.U. z 2019.1737) 

WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 

 

Lp. Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu,  
w którym 

wyodrębniono 
kwalifikację 

Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Czas trwania 

1. ELM.05 Eksploatacja 
urządzeń 

elektronicznych 

Technik elektronik 311408 2 semestry 

 

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

a. Ukończyły 18 lat z wyjątkiem osób niepełnoletnich, które ukończyły ośmioletnią 

szkołę podstawową i mogą spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

8 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

b. Posiadają świadectwo ukończenia co najmniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, 

c. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danej kwalifikacji. 

2. Wymagana dokumentacja: 

a. Karta zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsl.poznan.pl bul 

sekretariatu uczniowskiego) 

b. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) 

c. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu w danej kwalifikacji 

d. Dowód osobisty / paszport do wglądu 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki wymienione w pkt.1, niż 

liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, w pierwszej kolejności 

przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki wymienione w pkt.1 i pkt.3, 

niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, 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. 

Kryteria, o których mowa w pkt. 4 mają jednakową wartość. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysonuje wolnymi miejscami, na 

trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

6. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zostanie uruchomiony pod warunkiem, że liczba uczestników 

danej kwalifikacji wyniesienie minimum 20 osób. 


