
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
Nietążkowo, ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel

Dane kandydata (wypełnić drukowanymi literami)

..........................................
(miejscowość, data)

Do
Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej:

Szkoły policealnej:
opiekun w domu pomocy społecznej
florysta
BHP

Ukończyłem(am) szkołę średnią (podać pełną nazwę szkoły i rok ukończenia)

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

............................................................................................................................................ rok ukończenia: ....................................
(podać pełną nazwę szkoły)

Moje zainteresowania (proszę wymienić)……………….……………………….…………………………………...…………….….

Załączniki obligatoryjne:
1. Życiorys
2. Dwie fotografie
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• moich danych osobowych, adresowych i telefonicznych;
• mojego wizerunku w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły;
przez Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Jana Kasprowicza  w Nietążkowie  oraz higienistkę  w zakresie  działalności  dydaktyczno  –
wychowawczo  –  opiekuńczo  –  zdrowotnej  zgodnie  z  Ustawą  o Ochronie  Danych  Osobowych  (Dz.  U.  z  1997  r.  nr  133,  poz.  883
z późniejszymi  zmianami)  oraz  z Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  19  kwietnia  1999  r.  w  sprawie  sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97,
poz. 1054).
Jednocześnie uprzedzono mnie o odpowiedzialności  karnej  z art.  233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia  lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

.......................................................
(podpis kandydatki/kandydata)

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM I WŁOŻYĆ DO FOLIOWEJ KOSZULKI

Przyjmowanie dokumentów od 19 maja do 3 czerwca 2015 r. ©   JMNN

(nazwisko)

(imię/imiona)

(PESEL)

Data i miejsce
urodzenia

Adres zamieszkania

Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy/Poczta –

Gmina

Powiat

Województwo

Telefon

e-mail


