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Jesteś osobą bezrobotną ? 

Nie posiadasz zawodu ? 

Chcesz zdobyć nowy zawód? 

Chcesz uzupełnić swoje kwalifikacje ? 

Jesteś/byłeś uczniem liceum ogólnokształcącego ? 

TAK!!! 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE !!!                                                  
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)                                                 

nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych 
 

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym? 
W KKZ mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie: 

 szkoła podstawowa – w tym dawna, 8-letnia szkoła podstawowa 

 gimnazjum, 

 zasadnicza szkoła zawodowa, 

 technikum, 

 liceum ogólnokształcące, 

 wyższa uczelnia 
Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Rozporządzenie MEN stwarza jednakże możliwość 
kończenia kursów kwalifikacyjnych także osobom poniżej 18 roku życia. 

 
Jakie dokumenty należy złożyć podczas rekrutacji? 
 świadectwo ukończenia wcześniejszej szkoły (szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej lub 
gimnazjum lub dawnej 8-letniej szkoły podstawowej itp.) 

 dowód osobisty do wglądu 

 podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania z strony szkoły lub sekretariatu) 

 
Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego? 
Absolwenci KKZ uzyskują: 

 zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 po zdaniu egzaminu możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

 dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. 
Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego 

 Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia 
państwowe do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej. 

 
 

Co ważne!!! - dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest 
szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.                   

W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co 
oznacza, że osoba, która zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych 
kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód, co jest bardzo 

cenione u pracodawców !!! 
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Dla przykładu: 

Osoba, która ukończy kurs kwalifikacji zawodowych z zakresu kwalifikacji K1 sporządzanie 

potraw i napojów (T.6), będzie mogła zakończyć swoja edukacje albo zrobić kurs K2 z 

organizowania żywienia i usług gastronomicznych (T.15) i po uzyskaniu średniego 

wykształcenia będzie mogła uzyskać tytuł technika. 

 
W RAMACH ZAWODU KUCHARZ: 

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji T.6. 
 Warunki przyjęcia: świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły 

podstawowej, 

 Czas trwania: 1,5 roku, tj. 3 semestry, 

 Zajęcia: odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele  

 Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego: w ramach kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego K1 – sporządzanie potraw i napojów (T.6): 650 godz.: 

• Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla 

zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do 

kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 200 godz. 

• T.6. Sporządzanie potraw i napojów - 450 godz. 

 Forma zaliczenia kursu: ustalona przez szkołę 

 Opanowane umiejętności: po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz 

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów 

• wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 

 Miejscem pracy słuchacza po ukończeniu kursu: zakłady gastronomiczne typu otwartego 

i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, 

ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp. 

 Po uzyskaniu zaliczenia kursu otrzymasz: zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego  

kursu zawodowego wg wzoru MEN. 

 

Możliwości dalszego kształcenia: słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji T.15. oraz 

wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych. 
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