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I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 

Zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych zawarte są w następujących aktach prawnych: 

-   ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw), 

- rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  

z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 7), 

- rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  

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

- rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 

11 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 186) wraz ze zmianą (Dz. U. 2012, poz. 1152). 

 

II. FORMA KSZTAŁCENIA  

 

1.Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego i jest prowadzony 

według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia  

w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.  

2. Do kursu może przystąpić osoba dorosła posiadająca wykształcenie co najmniej na poziomie 

szkoły ponadgimnazjalnej.  

3.Osoba chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym składa podanie  

z prośbą o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, załączając świadectwo ukończenia 

szkoły gimnazjalnej (oryginał, ew. potwierdzona kopia) lub świadectwo ukończenia ostatniego 

etapu kształcenia 

4.Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. 

5.Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w 

zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 

6. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie tej 

kwalifikacji, otrzymuje świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

7. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja 

egzaminacyjna. 
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III. CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest organizowany w trybie zaocznym.  

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania 

treści programowych przedmiotów przewidzianych w planie nauczania . 

Kurs rozpoczyna się we wrześniu 2015 r.  i kończy w grudniu 2017 r. 

 

IV. LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA 

 

Szkolny plan nauczania KKZ-T.6/2015 

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Semestr 
Liczba 

godzin w 
okresie 

nauczania 
I II III 

Kształcenie zawodowe teoretyczne 

1. 
Wyposażenie i zasady 
bezpieczeństwa w gastronomii 

18 20 18 56 

2. 
Działalność gospodarcza w 
gastronomii 

30 26   56 

3. 
Technologia gastronomiczna z 
towaroznawstwem 

36 36 55 127 

4. Język obcy zawodowy 14 14 14 42 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe 
teoretyczne 

98 96 87 281 

Kształcenie zawodowe praktyczne** 

5. Pracownia gastronomiczna 55 55 58 168 

6. Zajęcia praktyczne  88 128 37 253 

7. Praktyka zawodowa     80 80 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe 
praktyczne 

143 183 175 501 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe 153 151 145 782 

 

* praktyki zawodowej realizowanej przez słuchacza w wybranej przez siebie jednostce  na 

podstawie skierowania wystawionego przez szkołę. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA  

Słuchacz ma prawo: 

a) do uzyskania pełnej informacji dotyczącej organizacji kursu, 
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b) do otrzymania harmonogramów zajęć, 

c) do konsultacji z opiekunem  kursu, 

d) do systematycznego uzupełniania wiedzy, 

e) do korzystania z materiałów dydaktycznych dostarczonych przez wykładowców, 

f) do wyrażania opinii o organizacji kursu, 

g)  do znajomości terminu i formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz praktyk 

zawodowych, 

h) do otrzymania programu kursu, harmonogramu zajęć, skierowania na praktykę 

zawodową oraz karty zaliczeniowej. 

Słuchacz ma obowiązek: 

a) przestrzegania przepisów BHP i regulaminów placówki organizującej kurs  

b) zapoznania się z programem kursu, harmonogramem zajęć, zasadami ich realizacji  

oraz warunkami uzyskiwania zaliczeń, 

c)  punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem, 

d)  troski o bezpieczeństwo własne i pozostałych słuchaczy, 

e)  szanowania powierzonego mienia, 

f) przestrzegania zasad współżycia społecznego i poszanowania godności człowieka. 

 

V. SPOSÓB UZYSKIWANIA ZALICZENIA 

 

1. W toku realizacji programu kształcenia prowadzi się ocenianie bieżące, rozumiane jako 

zaliczanie poszczególnych przedmiotów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy  

i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego).  

2. Warunki uzyskania zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego przedmiotu. W 

toku realizacji programu kształcenia prowadzi się ocenianie bieżące  a na koniec semestru  

odbywa się egzamin w formie pisemnej i  ustnej.   Ocena z przedmiotu wynika z ocen 

cząstkowych oraz oceny z egzaminu i jest ustalana przez osobę  prowadzącą  zajęcia zgodnie z 

zasadami podanymi uczestnikom kursu. Osoba prowadząca przedmiot może zwolnić 

słuchacza, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia 

zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia. Wniosek o zwolnienie ( zał. nr. 1) 

słuchacz powinien złożyć w formie pisemnej wraz z odpowiednim dokumentem wymienionym  

w § 7. Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z 

dnia 11 stycznia 2012 r. 
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3.  Jednym z kryteriów warunkujących uzyskanie zaliczenia jest obecność słuchacza  

(co najmniej 50 %) na zajęciach w ramach danego przedmiotu, przy czym słuchacz nie 

ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności. 

4.  Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje kierownik szkolenia praktycznego  na 

podstawie przedstawionego przez słuchacza dziennika praktyki zawodowej oraz 

zaświadczenia o ukończeniu praktyki, wystawionego przez kierownika jednostki 

przyjmującej na praktykę. Osobom zatrudnionym w zakładzie gastronomicznym lub 

hotelu na stanowisku odpowiadającym umiejętnością w nauczanym zawodzie praktykę 

zawodowa zalicza się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy albo świadectwa 

pracy.  

5. Zaliczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego dokonywane jest na podstawie karty 

zaliczeniowej (zał. nr 2) zawierającej zaliczenia ze wszystkich przedmiotów 

przewidzianych planem nauczania;  

6.  Słuchacz przekazuje wypełnioną kartę zaliczeniową (zawierającą zaliczenia ze 

wszystkich przedmiotów przewidzianych planem nauczania) opiekunowi 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

7. Opiekun kwalifikacyjnego kursu zawodowego na podstawie otrzymanych kart 

zaliczeniowych sporządza listę słuchaczy uprawnionych do otrzymania zaświadczenia i 

przekazuje ją Dyrektorowi Szkoły (wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r., poz. 186).  

 

VI.  OPIEKUN  KWALIFIKACYJNEGO  KURSU ZAWODOWEGO 

 

1. Obowiązki Opiekuna Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego: 

a) zapoznanie słuchaczy z programem i organizacją Kursu, 

b) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu Kursu, 

c)  zaliczanie Kursu i dokonanie wpisu w karcie kursu kwalifikacyjnego, 

d)  udzielanie słuchaczom niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów, 

e) zbieranie i analizowanie opinii słuchaczy o przebiegu Kursu, 

f)  przygotowywanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących organizacji i 

przebiegu Kursu, 

 


