INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
Pragniemy poinformować, że 27 czerwca 2022 r. rozpoczynamy rekrutację na nieodpłatne
kwalifikacyjne kursy zawodowe rozpoczynające się w roku szkolnym 2022/2023.
Przypominamy, że kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia
ustawicznego, pozwalają na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia,
udoskonalenia swoich umiejętności, wspomożenia rozwoju swojej kariery zawodowej.
Kursy skierowane są przede wszystkim dla osób, które ukończyły 18 lat. Nie ma żadnych
ograniczeń wiekowych lub związanych z wykształceniem do osób dorosłych.

OFERTA EDUKACYJNA CENTRUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023
HGT.02 Sporządzanie potraw i napojów - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
kucharz.
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja wyodrębniona
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
cukiernik.
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

TERMINY REKRUTACJI:
Od 27 czerwca do 26 sierpnia trwa rekrutacja na kursy prowadzone przez Centrum Kształcenia
Zawodowego w Niepołomicach w roku szkolnym 2022/2023.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie “Prawo oświatowe”
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się ze Statutem Centrum
Kształcenia Zawodowego w Niepołomicach dostępnym na stronie Centrum.
Pragniemy poinformować, że uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych zobowiązani
są do przestrzegania zapisów w/w Statutu.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe zobowiązani są do złożenia następujących
dokumentów:
1. Podanie o przyjęcie oraz kwestionariusz osobowy.
2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1175). Skierowanie na badanie lekarskie można odebrać w sekretariacie Centrum.
FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Centrum,
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice.
W dniach od 27 czerwca do 26 sierpnia dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8.00
do 15.00 W przypadku braku możliwości stawienia się w Centrum w godzinach 8.00 do 15.00
bardzo prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, co pozwoli na umówienie innego
terminu złożenia dokumentów.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat Centrum pod numerem telefonu:
+48 12 281-39-43.

