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      Czernikowo, dnia ……………………………… 

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół w Czernikowie 
 

WNIOSEK 

Proszę o przyjęcie mnie na 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

 w zawodzie magazynier - logistyk, kwalifikacja SPL.01 Organizacja magazynów 

 w zawodzie technik informatyk, kwalifikacja INF.02 Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

 

Poziom wykształcenia  (podkreślić): 

Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, 

technikum, szkoła policealna, szkoła wyższa  

DANE  KANDYDATA 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………….. 

Imię (imiona) …………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ……………………………. miejsce urodzenia ……………….…….………. woj.  

…………………………………. 

PESEL …………………………………………… 

Telefon domowy ......................................... Telefon komórkowy....................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) ……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość ……………………………...ul. ………………………………………. nr ……………… 

Kod pocztowy ……………… poczta……………………………. gmina………………………………. 

Powiat ……………………………………. woj. ……………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ……………………………………………….. 

Telefon (rodziców/prawnych opiekunów) …………………………………………………………  
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 ………………………………………………. 

podpis kandydata 

 

 

Informacja 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z 29 sierpnia 

1997) informujemy, że w Zespole Szkół  w Czernikowie zbierane są i przetwarzane dane osobowe 

Pani/Pana. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz 

uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne lub 

nieprawdziwe.  

 Jednocześnie informujemy, że pracownicy uprawnieni do przetwarzania danych 

osobowych dołożą wszelkich starań aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z 

prawem. 

 

 

Czernikowo, dnia …………………...………                         ……………………………………….. 

                                                       podpis  

 

 

 

Załączniki do wniosku : 

1. świadectwo ukończenia Szkoły  
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu   
3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy w szkole 
zawodowej (Technikum i Szkoła Branżowa) 
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