
 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 
 

 

PESEL 
           

 
................................................................... 
Nazwisko 
 
................................................................... 
Pierwsze i drugie imię 

 

Dane dotyczące urodzenia: 
.................................................................. 
data (dd-mm-rrrr) 

 
.................................................................. 
Miejsce urodzenia 
 
.................................................................. 
Imiona i nazwiska rodziców  
(opiekunów prawnych) 
 

Miejsce zamieszkania: 
................................................................... 
                miejscowość 
 
......................               .............................. 
     kod                                    poczta 
 
.................................................... 
                       ulica 
 
......................                  .............................. 
   nr domu                           nr mieszkania 
 
..................................................................... 
                    gmina 
 
.................................................................... 
                   powiat 
 
.................................................................... 
         nr telefonu domowego 
 
..................................................................... 
     nr telefonu komórkowego 
 
 

       

                                  ....................................., dnia................................ 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum  

Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica 

ul. Kościelna 2, 62-604 Kościelec  
 

Proszę o przyjęcie mnie do: 

  
1) Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie: 

a) Technik informatyk (4 semestry) 
b) Technik administracji (4 semestry) 
c) Technik rachunkowości (4 semestry) 
d) Technik archiwista (4 semestry) 

2) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (3-letnie) 
    3) Kwalifikacyjny kurs zawodowy: 

a) E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych 

b) E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i 
administrowanie sieciami 

c) E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami 

d) R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 
e) R.16. Organizacja i nadzór produkcji rolniczej 
f) T.6. Sporządzanie potraw i napojów 
g) T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
h) A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w 

organizacji 
i) A.36. Prowadzenie rachunkowości 
 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są 
zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję  
do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w niniejszym podaniu 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 w zakresie 
związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych 
odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
                                               ....................................... 
                                                       podpis słuchacza 
     
      Załączniki: 

1. świadectwo ukończenia szkoły 
2. 1 fotografia  legitymacyjna 

 
 



 

CURRICULUM VITAE 
 
 

………………………………………………… 
Imię (imiona) i nazwisko 

 

Dane osobowe: 
 
Data urodzenia - ……………………...……………………………………………………………… 
Miejsce urodzenia - ……………….……………………………………..…………………………. 
Narodowość i obywatelstwo - ……………………….………………………………………….. 
Adres zamieszkania - ……………….…………………………………..………………………….. 
Numer telefonu kontaktowego - …….………………………………………………………….. 
 
Wykształcenie: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Języki obce: 

Wybrany do kontynuacji jako pierwszy ………………………………………………………………….. 

Drugi ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zainteresowania: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe informacje: 

Czy posiada Pan/Pani prawo jazdy uprawniające do jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą 

(przyczepami)? (dotyczy kandydatów KKZ – R.3.) ………………………………………………….…… 

………………………………………………………………...……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

Kościelec, dnia ………………………………….. 20 ………. r. 


