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

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 

1681, 1818, 2197 i 2248). 

3. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 761). 

4. Ustawa Karta Nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1287).   

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia 

zawodach szkolnictwa branżowego z dnia 16 maja 2019 r..  (Dz.U 2019 poz. 991). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622 oraz Dz.U. 2019 poz. 1536).   

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).   

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm).   
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II. FORMA KSZTAŁCENIA  

1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Zespół Szkół Naftowo-

Gazowniczych im. I.Łukasiewicza w Krośnie.  

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej kursem, jest pozaszkolną formą kształcenia 

ustawicznego do osób dorosłych posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne lub 

ponadpodstawowe (co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa).   

3. Program nauczania, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, uwzględnia podstawę 

programową w zakresie kwalifikacji realizowanej na kursie.  

4. Czas trwania kursu umożliwia realizację zatwierdzonego programu.   

5. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

realizowaną na kursie.  

6. Kurs jest bezpłatny.   

III. REKRUTACJA  

 Rekrutacja słuchaczy jest prowadzona na dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem 

kursu.  

Do kursu może przystąpić pełnoletni absolwent dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej.  

Wymagane dokumenty:  

- podanie   

- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał, ew. potwierdzona 

kopia)   

- zaświadczenie o stanie zdrowia słuchacza kursu (tzw. o braku przeciwwskazań do 

wykonywania zawodu)  

O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje powołana przez Dyrektora Komisja  

Rekrutacyjna, która tydzień przed rozpoczęciem zajęć zatwierdza listę przyjętych.  

  

IV. ORGANIZACJA KURSU   

  

1. Dyrektor ZSNG wyznacza Opiekuna Kursu, który jest odpowiedzialny za dokumentację 

i przebieg kursu.  

2. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem planu zajęć, który 

jest podany do wiadomości słuchaczy na szkolnej stronie internetowej.   

3. Praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z programem praktyk określonym w 

programie nauczania kursu.   

4. Opiekun kursu nadzoruje dokumentację kwalifikacyjnego kursu zawodowego, która  

obejmuje:   

- program nauczania,   
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- dziennik lekcyjny,   

- protokół z przeprowadzonego zaliczenia kursu,   

- ewidencję wydanych zaświadczeń.   

5. Do dziennika zajęć wpisuje się:  

- imiona i nazwiska oraz oceny i obecności słuchaczy;  

- liczbę godzin zajęć;  

- tematy zajęć.  

6. Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie 

słuchaczy.   

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA   
  

Słuchacz ma prawo do:  

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;  

2. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w zakresie danych przedmiotów 

sposobów kontroli postępów w nauce;  

3. uzyskania pełnej informacji dotyczącej organizacji kursu,  

4. swobody wyrażania w kulturalny sposób wniosków, uwag i spostrzeżeń dotyczących 

realizacji kursu oraz relacji między słuchaczami i prowadzącymi zajęcia.  

5. nieobecności na zajęciach w wysokości nieprzekraczającej 50% liczby godzin w ramach 

każdego przedmiotu,  

6. pomocy w przypadku trudności w nauce i ukierunkowania jego procesu samokształcenia;  

7. korzystania z zasobów biblioteki ZSNG oraz dostępu do Internetu w czytelni i na terenie 

szkoły.  

 

Słuchacz ma obowiązek:  

1. postępowania zgodnego z zasadami etyki, przestrzegania zasad współżycia społecznego  

i poszanowania godności człowieka.  

2. przestrzegania przepisów BHP i regulaminów pracowni, w których odbywają się zajęcia.  

3. zapoznania się z programem kursu, harmonogramem zajęć, zasadami ich realizacji  oraz 

warunkami uzyskiwania zaliczeń,  

4. opanować materiał nauczania określony w podstawie programowej;  

5. regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem,  

6. zwrotu wszystkich pożyczonych książek lub odkupienia w razie zgubienia.  
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VI. SYSTEM OCENIANIA I ZALICZENIA KURSU  

§1  

1. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych opracowują zasady oceniania przedmiotowego 

z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych,  

a niezbędnych do uzyskania zaliczenia poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.  

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.  

3. Zaliczenie z każdego przedmiotu ustala prowadzący zajęcia i stanowią one podstawę do 

promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego kursu.  

4. Jednym z podstawowych kryteriów warunkujących uzyskanie zaliczenia jest obecność 

słuchacza (co najmniej 50 %) na zajęciach każdego przedmiotu, przy czym słuchacz nie ma 

obowiązku usprawiedliwiania nieobecności.   

5. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun kwalifikacyjnego kursu zawodowego, na 

podstawie przedstawionego przez słuchacza dziennika praktyki zawodowej oraz 

zaświadczenia o ukończeniu praktyki, wystawionego przez opiekuna jednostki przyjmującej 

na praktykę.  

6. Dyrektor zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyk zawodowych w całości, jeśli 

przedłoży on:  

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego 

(lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego, lub 

świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie, w którym się kształci;  

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, 

w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, 

przewidzianemu dla danego zawodu (co najmniej 2 lata).  

7. Zdobycie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem nauczania upoważnia 

słuchacza do przystąpienia do egzaminu końcowego czyli zaliczenia kursu.  

8. Opiekun kwalifikacyjnego kursu zawodowego na podstawie zdobytych przez słuchaczy 

zaliczeń sporządza listę słuchaczy uprawnionych do przystąpienia do egzaminu końcowego 

i przekazuje ją Dyrektorowi Szkoły.  

  

§2  

1. Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje Dyrektor szkoły na podstawie wniosku opiekuna kursu 

lub innego nauczyciela, po konsultacji z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

w semestrze,  
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2. Podstawę do skreślenia słuchacza z listy stanowią w szczególności nagminne nieobecności 

na zajęciach powyżej progu ustalonego regulaminem oraz brak zaliczeń z poszczególnych 

przedmiotów z wyznaczonym czasie.  

  

VII. EGZAMIN KOŃCOWY  

1. Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powołaną przez 

Dyrektora ZSNG, spośród osób prowadzących zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie 

Zawodowym.   

2. O przebiegu egzaminu zaliczeniowego (końcowego) informuje słuchaczy opiekun kursu.  

3. Słuchacz, który zdał egzamin końcowy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu danej kwalifikacji. 

4. Opiekun semestru sporządza protokół z przeprowadzonego zaliczenia kursu, (zał. 1), który 

podpisują nauczyciele prowadzący zajęcia na kursie.   

VIII. OPIEKUN  KWALIFIKACYJNEGO  KURSU ZAWODOWEGO  

1. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje Opiekuna Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.  

2. Obowiązki Opiekuna Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego:  

- zapoznanie słuchaczy z programem i organizacją Kursu,  

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu Kursu,  

- kontrolowanie uczęszczania słuchaczy na zajęcia i ich postępów w nauce,  

- udzielanie słuchaczom niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów,  

- zbieranie i analizowanie opinii słuchaczy o przebiegu Kursu,  

- dokonywanie bieżącej analizy przepisów prawa dotyczących  organizacji i przebiegu 

kursu.  
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Załącznik 1   

Protokół z przeprowadzonego zaliczenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kwalifikacja  

………………………………………………………………………………………   

prowadzonego w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie  

  

Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z przedmiotów przewidzianych w programie  i 

zaliczyli kurs, to:  

  
(imię i nazwisko słuchacza)   

1. ………………………………………………………………………………………  2. 
………………………………………………………………………………………   

3. ………………………………………………………………………………………   

4. ………………………………………………………………………………………   

5. ………………………………………………………………………………………   

6. ………………………………………………………………………………………   

7. ………………………………………………………………………………………   

8. ………………………………………………………………………………………   

9. ………………………………………………………………………………………   

10. ………………………………………………………………………………………   

11. ………………………………………………………………………………………   

12. ………………………………………………………………………………………   

13. ………………………………………………………………………………………   

14. ………………………………………………………………………………………   

15. ………………………………………………………………………………………   

16. ………………………………………………………………………………………   

17. ………………………………………………………………………………………   

18. ………………………………………………………………………………………   

19. ………………………………………………………………………………………   

20. ………………………………………………………………………………………   

  

Słuchacze, którzy nie zaliczyli kursu, to:   
(imię i nazwisko słuchacza)   

1. ………………………………………………………………………………………   

2. .………………………………………………………………………………………  

  

  Podpisy nauczycieli   

  

Podpis opiekuna kursu   

…………………………………….   

…………………………………….  

…………………………………….  

………………………………………………  

    

Krosno, dnia ………………………………………  

 


