Będzin, dnia .................................................................................

WNIOSEK O PRZYJĘCIE SŁUCHACZA
NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
Uwaga: wypełnić drukowanym literami

Nazwisko..........................................................................................................Imiona..............................................................,.......................................................................
Data urodzenia............................................................................ miejsce urodzenia..........................................................................................................................
Nr telefonu ………………….……………………………………….………………

PESEL

Adres e-mail ………………………………………………………………..…..…..

Adres stałego zamieszkania.....................................................................................................................................................................................................................
(kod)

(miejscowośd)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ulica, numer domu i mieszkania)

Stan cywilny.................................................. Nazwisko panieńskie u mężatek ..........................................................................................................................
Pełna nazwa i rok ukończonej szkoły: * / lub do której obecnie uczęszcza kandydat + klasa
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji:
Obszar administracyjno-usługowy (A)
Stolarskie:
A.13 Wykonywanie wyrobów stolarskich
Fryzjerskie:
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23 Projektowanie fryzur
Spedytorskie:
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów
Kosmetyczne:
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Obszar budowlany (B)
Budowlane:
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
Obszar elektryczno-elektroniczny (E)
Elektryczne:
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeo elektrycznych
E. 24 Eksploatacja maszyn, urządzeo i instalacji elektrycznych
Elektroniczne:
E.5 Montaż układów i urządzeo elektronicznych
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeo elektronicznych
E. 20 Eksploatacja urządzeo elektronicznych
Informatyczne:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy(M)
Mechanika samochodowa:
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.18 Diagnozowanie i naprawa pojazdów i zespołów pojazdów samochodowych
M.42 Organizacja i prowadzenie procesów obsługi pojazdów samochodowych
Obszar turystyczno-gastronomiczny (T)
Gastronomiczny:
T.6 Sporządzanie potraw i napojów
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych przez szkołę oraz organ założycielski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. - ochronie danych osobowych z późn. zm.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w ramach reklamowych i statutowych działao PCKUiP w Będzinie zgodnie z ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

……………………………………………………
data i podpis kandydata

