
 
 
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja  …......................................., dnia, ........- ........- ............... 
42-400 Zawiercie ul. Miodowa 1    miejscowość             dzień  -  miesiąc  - rok 
((32) 67 - 238 03   
                    

 Nr ew. ….......................... 
           (wypełnia szkoła) 

P O D A N I E 

dla kandydatów do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2021/2022 
 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy  

do Szkoły Policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych (2 lata) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DANE OSOBOWE: 
 

Nazwisko: .............................................................. imię (imiona): .................................................................................. 
 

Data urodzenia:  …..… - ..…… - …………….,     miejsce urodzenia: .......................................................................... 

Nr PESEL:                 nr i seria dow. os.: .............................................................. 
Adres 
zamieszkania....................................................................................................................................................................... 

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość  
 

Imiona rodziców................................................................................................................................................................. 
imię ojca    imię matki 

 
Adres e-mail: .......................................................... Telefon komórkowy  ..................................................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WYKSZTAŁCENIE: 
 
Ukończyłem/am szkołę ponadgimnazjalną/ponadpodstawową*: Liceum Ogólnokształcące, Liceum 
Profilowane, Technikum. 
 
..................................................................................................................................... w roku............................................. 

nazwa szkoły, miejscowość, ulica       podać rok ukończenia szkoły  
 

Uczyłem/am** się j. obcego............................................................................................................................................. 
      (podać wszystkie nauczane języki obce) 
 
ZATRUDNIENIE: 
Miejsce pracy ..................................................................................................................................................................... 
      (podać, jeśli kandydat ubiegający się o przyjęcie się do szkoły pracuje) 
 

……………………………………………………………………………………………………........................................ 
======================================================================= 
ZAŁĄCZNIKI: 

1) 3 zdjęcia (37x52mm.) opisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia). 
2) Świadectwo ukończenia szkoły średniej. 
3) Świadectwo tytułu zawodowego (dyplom) - w przypadku ukończenia Technikum 
4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w/w zawodzie (należy dostarczyć 

 po umieszczeniu kandydata na liście przyjętych) 
5) Dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość). 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 
 
 

 

..................................................  
*- właściwe zakreślić          Czytelny podpis kandydata 
**- niepotrzebne skreślić 

           


