Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach
63-200 Jarocin, Tarce 19, woj. wielkopolskie, tel. (fax): 62 747 24 43, e-mail: tarce@wp.pl

……………………………………, dnia ………………….

……………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(adres)
…………………………………………….…………
(telefon)

Sz. P.
Sławomir Wilak
Dyrektor Zespołu Szkół
Przyrodniczo – Biznesowych
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Tarcach

sprawa: podanie do szkół dla dorosłych

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy:
Szkoły Policealnej w zaznaczonym zawodzie:
□ technik masażysta
□ opiekun medyczny
□ opiekun osoby starszej
□ opiekunka dziecięca
□ technik rachunkowości
□ technik administracji
□ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
□ florysta
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zaznaczonym zawodzie:
□ rolnik
□ cukiernik
□ magazynier – logistyk
Liceum Ogólnokształcącego:
□ trzyletniego po skończonej szkole podstawowej 8 klasowej lub gimnazjum*
□ dwuletniego po skończonej zasadniczej szkole zawodowej.
Załączniki:
□ kwestionariusz osobowy
□ 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
□ świadectwo ukończenia szkoły w oryginale
□ inne: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………
(podpis kandydata/kandydatki)

*) niewłaściwe skreślić

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach
63-200 Jarocin, Tarce 19, woj. wielkopolskie, tel. (fax): 62 747 24 43, e-mail: tarce@wp.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
NAZWISKO
PIERWSZE IMIĘ

DRUGIE IMIĘ

NAZWISKO PANIEŃSKIE
DLA MĘŻATEK
DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA

PESEL
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
ULICA
STAŁE MIEJSCE
ZAMIESZKANIA
SŁUCHACZA

-

POCZTA
NUMER

GMINA
POWIAT
NR TELEFONU
E-MAIL

IMIĘ OJCA
IMIĘ MATKI
NAZWA UKOŃCZONEJ
SZKOŁY (MIEJSCOWOŚCI)
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym
przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu
w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Nadto, w przypadku
zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę
oraz organ prowadzący i organ uprawniony do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym
z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2.

Data i podpis kandydata
………………………………………

