
 

 

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW 

ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ 

INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W KRAKOWIE 

 

I. Informacje  ogólne o kursie 

 

1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej „ kursem”, jest jedną z form 

działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska  

i Melioracji w Krakowie. Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której 

ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zakresie kwalifikacji, której kurs dotyczy na warunkach i w sposób określony  

w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Organizatorem kursów jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji  

w Krakowie . 

3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne. 

4. W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji prowadzone są następujące 

kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

 

  Nazwa kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego 

Uzyskany tytuł zawodowy 

zgodny z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa 

zawodowego 

Czas 

trwania  

Liczba godzin 

dydaktycznych 

1. AU.21  Wykonywanie 

zabiegów fryzjerskich 

 

Fryzjer  

(po zdaniu egzaminu z 

kwalifikacji AU.21) 

Technik usług 

fryzjerskich 

(po zdaniu egzaminu z 

kwalifikacji A.21 i AU.26 

oraz ukończeniu szkoły 

średniej) 

trzy 

semestry 

735 

2. AU.26  Projektowanie 

fryzur 

 

dwa 

semestry 

385 



 

 

 

 

5. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.                      

W  wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być 

uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza niż 20. 

 

II. Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są zorganizowane w formie zaocznej. 

2. Liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w formie zaocznej nie może być 

mniejsza niż 65 % minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej        

w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 

3. Zajęcia na kursie zorganizowanym w systemie zaocznym odbywają się co tydzień lub 

co dwa tygodnie przez dwa dni.  

4. Słuchacz, który nie podjął nauki na kursie co najmniej w ciągu 6 kolejnych dni        

(bez podania przyczyny) zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

5. Czas trwania kursu może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn 

niezależnych od organizatora. 

6. Godzina zajęć trwa 45 minut. 

7. Zajęcia organizowane są w blokach przedmiotowych. 

8. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych i pracowniach Zespołu Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji. 

9. Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z programem praktyk w salonach 

fryzjerskich, a organizator kursu nie pośredniczy w poszukiwaniu salonów                    

i organizacji praktyk. 

10. Harmonogram zajęć opracowuje Dyrektor Szkoły nie później niż  na tydzień przed 

datą rozpoczęcia kursu. Dokument powyższy umieszcza się na stronie internetowej 

szkoły. 

 

 

     III. Zasady zwolnień 

1. Słuchacz podejmujący kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym 

posiadający:  

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,  



 

 

2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza 

lub inny równorzędny,  

3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,  

4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,  

5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego,  

6) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,  

7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, 

8) zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych,  

może być zwolniony, na swój wniosek złożony do Dyrektora Szkoły, z całości lub części 

zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia 

zrealizowanych     w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji 

kształcenia umożliwia takie zwolnienie.  

2. Z praktyki zawodowej zwalnia się słuchacza na podstawie pisemnego wniosku,          

do którego zobowiązany jest załączyć zaświadczenie potwierdzające okres odbywania 

praktycznej nauki zawodu. 

        

 

 

 

 

 

 


