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WNIOSEK O PRZYJ CIE KANDYDATA  

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

  W ZESPOLE SZKÓ  MECHANICZNYCH W OPOLU 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

(Wniosek wype nia kandydat. Nale y wype ni  drukowanymi literami. * niepotrzebne skre li ) 

Dyrektor Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu 

ul. Edmunda Osma czyka 22, TEL. 77 454 38 50 

NAZWA KWALIFIKACJI:  ………………………………………………….………….  

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA  

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

imi   drugie imi   

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia  

imi  matki/ opiekunki  imi  ojca/ opiekuna  

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod 
pocztowy 

 miejscowo   

gmina  powiat  

telefon 
kontaktowy 

 adres e-mail  

DANE UKO CZONEJ SZKO Y 

Nazwa uko czonej szko y  

Uzyskany zawód  

ulica z 
numerem 

  

kod 
pocztowy 

 miejscowo   

gmina  powiat  

telefon 
kontaktowy 

 adres e-mail  
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KRYTERIA PRZYJ CIA 

Za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza  zdrowotnych do podj cia nauki w danej kwalifikacji. 

W przypadku wi kszej liczby kandydatów ni  liczba wolnych miejsc w szkole brane s  pod uwag cznie nast puj ce kryteria. 
Kryteria maj  jednakow  warto . Nale y zaznaczy  znakiem X kryterium, które spe nia kandydat.  W przypadku zaznaczenia 
danego  kryterium  do  wniosku  nale y  do czy  obowi zkowo,  zgodnie  z  art.  20q  ust.  2   ustawy   z  dnia  7  wrze nia  1991  r.  o  
systemie o wiaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n.zm. , dokument potwierdzaj cy spe nianie tego kryterium. 

 

1. 

 

Wielodzietno  rodziny kandydata  

 

 

2. 

 

Niepe nosprawno  kandydata  

 

 

3. 

 

Niepe nosprawno  dziecka kandydata  

 

 

4. 

 

Niepe nosprawno  innej osoby bliskiej, nad któr  kandydat sprawuje opiek    

 

 

5. 

 

Samotne wychowywanie dziecka kandydata  

 

       

Pouczenie: 

Jestem wiadoma/jestem wiadomy* odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego 
wiadczenia. 

 
        ………………………………………….. 

                    Czytelny podpis kandydata  
 

 

Wyra am zgod  na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe b  wykorzystane 
wy cznie do celów rekrutacyjnych. Niewyra enie zgody wyklucza udzia  w post powaniu 
rekrutacyjnym. 

 

        ………………………………………… 

                 Czytelny podpis kandydata 

 

 


