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Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. 

  

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.), 

2) Rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  

(Dz. U. Nr 244, poz. 1626). 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 7) 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia 

w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 184) 

5) Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. pozycja 186 z późn. zm.), 

 

Rozdział I 

Wstęp 

§1 

1. Organizatorem kursu zawodowego jest Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, zwany 

dalej Organizatorem. 

2. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzonego na warunkach i w sposób 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy wymienionej 

w p. 1) podstawy prawnej. 

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest kursem prowadzonym w zakresie jednej kwalifikacji 

spośród kwalifikacji oznaczonych jako B.18, B.25, B.26, B.30 lub B.33. 

4. Organizator może złożyć na stronie internetowej szkoły (www.zsb1.poznan.pl) ofertę do 

wybranych kwalifikacji, wymienionych w p. I.1.3. 

5. Kursy realizowane są w formie zaocznej, zajęcia prowadzone są w piątki po południu, 

w soboty i w niedzielę z dopuszczeniem technik kształcenia na odległość. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby 

zgłoszeń. 

7. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne. 
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Rozdział II 

Organizacja kursu 

§1 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem kursu i podzielone są na dwa semestry.  

 

§2 

2. Termin pierwszego semestru rozpoczyna się po dokonaniu naboru, nie wcześniej niż 15 

września i nie później niż 15 października w danym roku szkolnym. 

 

 §3 

1. Organizator kursu zobowiązany jest  do podania  informacji o terminie pierwszych zajęć 

lub odwołaniu kursu do 5 października w danym roku szkolnym. 

 

§4 

1. Uczestnikami Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego mogą być osoby legitymujące się 

ukończeniem następującej szkoły lub szkoły wyższej: 

a) gimnazjum lub szkoły podstawowej przed wprowadzeniem gimnazjów,  

b) zasadniczej szkoły zawodowej, 

c) technikum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub innych 

szkół pozwalających na przystąpienie do egzaminu maturalnego, 

d) wykształceniem wyższym na poziomie tytułu zawodowego licencjata, 

e) wykształceniem wyższym na poziomie tytułu zawodowego inżyniera, 

magistra lub posiadanie stopnia naukowego, 

2. Za ukończoną uważa się najwyższą formę wymienioną w punktach od  a) do  e). Uczestnik 

nie może dowolnie wybierać rodzaj ukończonej szkoły lub szkoły wyższej. 

  

§5 

1. Uczestnikami Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego mogą być osoby, które: 

a) ukończyły szkoły wymienione w punktach  w §4.1 i dopuszczone w karcie 

zgłoszenia, 

b) spełniają dodatkowe kryteria Organizatora , o ile zostały one określone 

w karcie zgłoszenia, 

c) posiadają zdolność wykonywania zawodu poświadczoną przez medycynę 

pracy, 
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2. Organizator zobowiązany jest określić grupę kursantów w karcie zgłoszenia 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych wymagań, o których jest 

mowa w p. II.5.1.d. Dodatkowe wymagania związane są z konstrukcją programu 

nauczania, przypisanego do określonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 

§6 

1. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o przedmiotowy 

program nauczania dopuszczony przez Dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu 

na wniosek Komisji Przedmiotów Zawodowych. W programie nauczania dopuszcza się 

wprowadzanie przedmiotów, których treści stanowią istotne uzupełnienie wiedzy zawodowej.  

 

§7 

2. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej 

liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach dla danej kwalifikacji. Liczba godzin zajęć prowadzonych z zastosowaniem technik 

kształcenia na odległość nie może być większa niż 20% czasu wszystkich zajęć dla danego 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 

Rozdział III 

Obowiązki organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

§1 

1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie kursu jest Dyrektor Zespół 

Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. 

2. Koordynatorem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych jest Kierownik Pracowni Zawodowych, 

zwany dalej Koordynatorem KKZ. 

3. Za organizację przebiegu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych włącznie z organizacją 

egzaminów zewnętrznych oraz prowadzeniem nadzoru nad dokumentacją kursów odpowiada 

Koordynator KKZ. 

4. Za nadzór pedagogiczny nad Kwalifikacyjnymi Kursami Zawodowymi odpowiada wicedyrektor 

szkoły. 

5. Organizator kursu zapewnia:  

a) kadrę dydaktyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane prawem, 

b) pomieszczenia dydaktyczne, pracownie przedmiotów zawodowych,  
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c) przygotowanie merytoryczne uczestników kursu, stwarzające realną szansę zdania 

egzaminu z przygotowania zawodowego w kwalifikacji objętej danym 

kwalifikacyjnym kursem zawodowym, organizowanego w szkole przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, 

d) bezpieczne i higieniczne warunki zajęć dydaktycznych objętych programem 

nauczania,  

3. Do obowiązków Koordynatora KKZ należy:  

1) przygotowanie wniosku o dopuszczenie do realizacji programu nauczania na kursie na 

wniosek zespołu przedmiotowego,  

2) zapewnienie należytego poziomu nauczania na kursie,  

3) wybór odpowiedniej kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kursie,  

4) prowadzenie nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego 

kształcenia,  

5) obowiązkowe poinformowanie OKE o rozpoczęciu kształcenia na kursie w terminie 14 dni 

od daty rozpoczęcia kształcenia. Informacja powinna zawierać:  

a) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy,  

b) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową 

nauczania w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie,  

c) termin rozpoczęcia i zakończenia kursu,  

d) wykaz słuchaczy kursu, zawierający imię i nazwisko datę i miejsce urodzenia oraz 

numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL-

numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.  

6) zapoznanie słuchaczy z regulaminem kursu, programem nauczania i harmonogramem 

zajęć,  

7) dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji na kursie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

8) zapewnienie słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.   
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Rozdział IV 

Prawa i obowiązki uczestnika kursu   

 

§1 

1. Słuchacz ma prawo do : 

a) rzetelnej informacji o przebiegu kursu zawodowego, 

b) przedstawiania Koordynatorowi KKZ swoich opinii i uwag dotyczących organizacji procesu 

kształcenia na kursie, 

c) poszanowania własnych praw wynikających z przestrzegania obowiązującego prawa  

oraz źródeł moralnych wynikających z kontekstu funkcjonowania demokratycznego 

państwa prawa, 

d) uczestniczenia w dodatkowych bezpłatnych zajęciach, o ile takie zajęcia będą 

proponowane przez nauczycieli. 

 

§2 

1. Słuchacz ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu i przestrzegać 

zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

2. Słuchacz nie może uchylać się od możliwości sprawdzenia jego osiągnięć wyrażonych poprzez 

system oceniania poszczególnych przedmiotów. 

3. W przypadkach szczególnych słuchacz ma obowiązek uzgodnić sposób i termin oceniania 

z nauczycielem przedmiotu, w porozumieniu z Koordynatorem KKZ. 

4. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie szkoły. 

 

 

Rozdział V 

Warunki ukończenia kursu, ocenianie, dokumentacja   

§1 

1. Warunkiem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest spełnienie następujących 

warunków: 

a) uczestniczenie na min. 50% odbytych zajęć z każdego przedmiotu, z wyjątkiem 

przedmiotów, z których słuchacz jest zwolniony, 

b) uzyskanie pozytywnych ocen lub zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem 

przedmiotów, z których słuchacz jest zwolniony, 

c) zdanie egzaminu końcowego w obecności komisji egzaminacyjnej w terminie określonym 

na początku kursu, 
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d) odbycie praktyki zawodowej lub posiadanie zgody na zwolnienie z praktyki zawodowej 

wydanej przez Organizatora kursu. 

 

§2 

1. Zwolnienie z zajęć z poszczególnych przedmiotów, o których jest mowa w punkcie V.1.1.a 

możliwe jest w następujących przypadkach: 

a)  słuchacz posiada wiedzę i umiejętności wynikające z posiadanego wykształcenia lub 

przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, 

b) słuchacz złoży pisemny wniosek z uzasadnieniem do nauczyciela prowadzącego 

przedmiot w terminie ni późniejszym niż 60 dni od dnia rozpoczęcia kursu, 

c) uzyska pisemną zgodę Koordynator a KKZ i nauczyciela prowadzącego przedmiot, 

d) dokumenty wymienione w punktach b) i c) są integralną częścią dokumentacji kursu, 

 

§3 

1. Łączna liczba godzin, z których zwolniony jest słuchacz nie może łamać zasady 

obowiązkowego uczestnictwa na zajęciach w wymiarze 65% minimalnej liczby godzin 

kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla 

danej kwalifikacji. Ostateczną listę przedmiotów, z których zwolniony jest słuchacz ustala 

Koordynator KKZ w porozumieniu ze słuchaczem. 

2. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do ustalenia przedmiotów, z których słuchacz nie 

może być zwolniony. 

 

§4 

1. Słuchacz obowiązany jest odbyć praktykę zawodową w zakresie określonym w podstawie 

programowej zawodu, który zawiera daną kwalifikację objętych kwalifikacyjnym kursem 

zawodowym bądź uzyskać zwolnienie z odbywania praktyki, o którym jest mowa w p.V.1.1.d. 

2. Uzyskanie zwolnienia z odbywania praktyki zawodowej możliwe jest w następujących 

przypadkach: 

a) Słuchacz wykaże się dokumentem wcześniejszego przebiegu nauczania, który nakazywał 

odbycie praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż w programie obowiązującego 

kursu, 

b) Słuchacz wykaże się dokumentem potwierdzającym przebieg pracy zawodowej zbieżny z 

treściami wymaganymi w danej kwalifikacji, w wymiarze nie krótszym niż w programie 

obowiązującego kursu, 
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c) Zgodę na zwolnienie z odbywania praktyki zawodowej musi zatwierdzić Koordynator KKZ i 

Dyrektor szkoły. 

3. Praktykę zawodową słuchacz może zorganizować sobie we własnym zakresie w porozumieniu 

z Koordynatorem KKZ. 

4. Praktykę zawodową może zorganizować Szkoła, zgodnie z Regulaminem Praktyk 

Zawodowych obowiązującym uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.  

 

 

 

§5 

1. Każdy przedmiot w programie kursu musi mieć określony system oceny przedmiotu za 

pierwszy semestr i oceny za drugi semestr. 

2. Możliwe jest prowadzenie przedmiotu w jednym semestrze. W takim przypadku ocena za 

semestr ma charakter końcowy. 

3.  Dopuszcza się zaliczenia przedmiotu na podstawie szkolnej skali ocen określonej w prawie 

oświatowym lub zaliczenia przedmiotu na podstawie obecności słuchaczy. 

4. Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności jest możliwe, jeśli przedmiot nauczany jest 

w wymiarze godzin nie większym niż 10 godzin i treści zawarte w przedmiocie stanowią 

uzupełnienie materiału nauczania dla poszczególnych kwalifikacji. 

5. Z każdego przedmiotu słuchacz otrzymuje ocenę, wystawioną przez nauczyciela, zgodnie 

z wymaganiami przekazanymi na początku zajęć lub wpis „zal” dla przedmiotów, których 

zaliczenia dokonuje się  na podstawie p. V.5.2. 

6. Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen powinno być określone na podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych.  

§6 

1. Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej przy udziale komisji w składzie: 

a) Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, 

b) Koordynator KKZ, 

c) Dwóch nauczycieli uczących przedmiotów na danym kursie, 

d) Kryteria oceny pracy muszą być znane słuchaczom przed rozpoczęciem egzaminu, 

2. Dyrektor szkoły nie uczestniczy w poprawianiu prac, może jednak wyrazić zastrzeżenia na 

podstawie opinii pozostałych członków komisji. 

3. Dopuszcza się w terminie uzgodnionym ze słuchaczem możliwość zdawania dwóch 

dodatkowych egzaminów, o ile wynik poprzedniego egzaminu był negatywny. Każdy zdawany 
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egzamin dołączony jest do dokumentacji kursu i musi być zdawany w terminie określonym na 

początku kursu. 

4. Z przebiegu egzaminu dołącza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

5. Słuchacz, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

 

 

 

§7 

1. Dokumentacje kursu stanowią: 

a) zarządzenie dyrektora wprowadzające Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów 

Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, 

b) program Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, 

c) wypełnione deklaracje udziału słuchaczy w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym, 

d) dzienniki przebiegu zajęć, 

e) protokoły egzaminów końcowych wraz z pracami słuchaczy, 

f) pisemna dokumentacja dotycząca zwolnień z przedmiotów, skreślenia z list słuchaczy 

i inne, określone w niniejszym regulaminie, 

g) kopie zaświadczeń ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, 

h) ewidencje wydanych zaświadczeń, 

§8 

1. Program Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wymieniony w p. V.7.1.b zawiera: 

a) nazwę i symbol kwalifikacji,  

b) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji,  

c) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich potrzeb i możliwości,  

d) plan nauczania określający nazwy przedmiotów, liczby godzin dydaktycznych, czas 

trwania jednej godziny dydaktycznej (60 min. lub 45 min.),  

e) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć,  

f) opis efektów kształcenia,  

g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,  

h) sposób i formę zaliczenia przedmiotu. 

2. Dziennik przebiegu zajęć wymieniony w p. V.7.1.d  zawiera: 
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a) Imiona i nazwiska słuchaczy, 

b) Wykaz przedmiotów, tematów zajęć, liczby godzin dydaktycznych, 

c) Wykaz ocen i nieobecności, w tym obecności usprawiedliwionych. 

3. Protokół egzaminów końcowych wymieniony w p. V.7.1.e  zawiera: 

a) Imię i nazwisko słuchacza,  

b) Nr PESEL, 

d) Datę i czas trwania egzaminu, 

e) Uzasadnienie oceny,    

f) Wykaz przedmiotów, tematów zajęć, liczby godzin dydaktycznych, 

g) Podpisy członków komisji. 

 


