
Informacje o Kursie

 Kwalifikacyjny  kurs  zawodowy,  zwany  dalej  „kursem”,  jest  jedną
z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół
Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Jest to pozaszkolna forma
kształcenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, której kurs dotyczy. 

 Kurs prowadzony jest według programu nauczania,  uwzględniającego podstawę
programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. 

 Organizatorem  kursu  jest  Zespół  Szkół  Zawodowych  im.  Jana
Ruszkowskiego w Pułtusku. 

 Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne  . 

 W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku prowadzony
jest  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  w  zakresie  zgodnym  ze  szkolną  ofertą
kształcenia, tzn. w zawodzie: 

stolarz 752205 – kwalifikacja A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest zorganizowany w formie zaocznej.

 Zajęcia na kursie odbywają się raz na dwa tygodnie – w soboty i niedziele. Zajęcia
rozpoczynają się od godziny 8.00.

 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

 Zajęcia praktyczne, laboratoryjne i praktyki zawodowe organizowane są w blokach
od 3 do 8 godzin.

 Kształcenie  praktyczne  odbywa  się  w  pracowniach  kształcenia  zawodowego
oraz u pracodawcy – Firma „MARDOM”. 

 Teoretyczne zajęcia zawodowe odbywają się w salach dydaktycznych Zespołu Szkół
Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: 

 Czas trwania kursu – 3 semestry 

 Termin rozpoczęcia kursu – wrzesień 2016 r.

 Termin zakończenia kursu – styczeń 2018 r.

Liczba godzin:

 liczba  godzin  przeznaczona  na  kształcenie  umiejętności  wspólnych
dla wszystkich zawodów oraz PKZ – 165 godz.



 liczba godzin przeznaczona na kształcenie właściwe dla kwalifikacji  A.13 –
520 godz.

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2016/2017 naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym

1 
Złożenie podania o podjęcie nauki 
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

1 - 28 czerwca
2016 r.

14 – 18 lipca
2016 r.

2 
Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
na kurs. 

do 1 lipca 2016 r. do 21 lipca 2016 r.

3 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

4 lipca 2016 r. 9 sierpnia 2016 r.

4 

Potwierdzenie przez kandydata woli 
przyjęcia oraz dostarczenie 
zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu. 

do 12 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe cele kształcenia:
Absolwent  kursu  kwalifikacyjnego  kształcącego  kwalifikacja  A.13  powinien  być

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

 wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń,
stosowanych w stolarstwie,

 wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u organizatora Kursu:

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
06 – 100 Pułtusk, Al. Tysiąclecia 12
tel. (023) 692 06 41
Sekretariat czynny w godzinach: 800 - 1600 
Wszelkie pytania proszę kierować pod adres e-mail: zszrusz@wp.pl   
Dodatkowe informacje na stronach:

mailto:zszrusz@wp.pl


 http://www.zszpultusk.edu.pl/

 https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-doroslych 

 http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe 

 http://www.cke.edu.pl/ 

 http://oke.waw.pl/ 


