Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe
w Zespole Szkół Gastronomicznych
na rok szkolny 2018/2019
Na podstawie Art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (jt. Dz. U. z 2017r.,
poz. 59) dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie,
prowadzący Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, określa w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta
Częstochowy terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, terminy
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także terminy postępowania uzupełniającego.
Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Lp. Oznaczenie
kwalifikacji
1.

T.15

2.

T.16

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu,
w którym wyodrębniono
daną kwalifikację
Organizacja żywienia i Technik żywienia i usług
usług gastronomicznych gastronomicznych

Symbol
cyfrowy
zawodu
343404

Czas
trwania

Organizacja i
nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych.

314403

2 semestry

Technik technologii
żywności

2semestry

1.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w sesji zimowej:

18 maja do 22 czerwca 2018r.

Do 29 czerwca 2018r.

10 lipca 2018r.
10 – 13 lipca 2018r.

Postępowania rekrutacyjne na kwalifikacyjne
kursy zawodowe.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie na Kwalifikacyjne
Kursy Zawodowe.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia.

16 lipca 2018r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy
zawodowe oraz informacji o liczbie wolnych
miejsc.

16 lipca do 31 sierpnia 2018r.

Postępowanie uzupełniające na
kwalifikacyjne kursy zawodowe.

2.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w sesji wiosennej:

5 listopada do 19 listopada 2018r.

Do 6 grudnia 2018r.
7 grudnia 2018r.

Postępowania rekrutacyjne na kwalifikacyjne
kursy zawodowe.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie na Kwalifikacyjne
Kursy Zawodowe.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów

07– 13 grudnia 2018r.

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia.

14 grudnia 2018r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy
zawodowe oraz informacji o liczbie wolnych
miejsc.

14 grudnia 2018r. do 1 lutego 2019r.

Postępowanie uzupełniające na
kwalifikacyjne kursy zawodowe.

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


które ukończyły 18 lat z wyjątkiem przypadków w jakich do publicznej lub niepublicznej
szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę , która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków,
w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez
uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r)

posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły
podstawowej.
 posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji,



4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki wymienione w pkt.2, niż liczba
wolnych miejsce na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy , na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

5.Wymagana dokumentacja:






karta zgłoszenia (wzór do wydrukowania ze strony internetowej placówki www.zsg.czest.pl)
świadectwo ukończenia ostatniej szkoły ( oryginał lub notarialnie poświadczona kopia)
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji
aktualna książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych.
kserokopia dowodu osobistego

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

