
Strona 1 z 2 

 

Ośrodek Dokształcania 
 i Doskonalenia Zawodowego 
w Raciążu, ul. Kilioskiego 64, 09-140 Raciąż 
www.zsraciaz.pl,    23 6791031 
 

Raciąż, _______________________________ 

                    / Data / 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA * 

PESEL 

           

IMIĘ                 DRUGIE IMIĘ                   NAZWISKO 

     

 DATA URODZENIA                MIEJSCE URODZENIA 

  -   -       

ULICA LUB MIEJSCOWOŚĆ                                                                   NR DOMU   NR LOKALU 

     

KOD POCZTOWY    POCZTA                                                                 GMINA 

     

POWIAT                                                 WOJEWÓDZTWO                                                          

   

 
    *) wypełnid wielkimi literami 

 

2. WNIOSKUJĘ O PRZYJĘCIE MNIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ROKU SZKOLNYM 

2018/2019 ZGODNIE Z PONIŻSZYM WYBOREM *      

            

□ 
 Kwalifikacja: A.22 – Prowadzenie działalności handlowej  

Zawód: technik handlowiec 

         

□ 
 Kwalifikacja: T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

□ 
 Kwalifikacja: T.06 – sporządzanie potraw i napojów 

Zawód: kucharz 

      

   *) zaznaczyd symbolem  □   tylko jedną z kwalifikacji  

http://www.zsraciaz.pl/
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3. DOTYCHCZASOWE WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE KANDYDATA  

 

Nazwa i adres ukooczonej szkoły (uczelni) Kierunek/zawód Rok ukooczenia 

 

 

  

 

 

  

 

 
4. KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE * 

□ Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności. 

□ Mam na wychowaniu dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 

□ Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko 
□ Posiadam skierowanie przez Powiatowy Urząd Pracy 

    *) zaznaczyd symbolem  □   odpowiednie kryteria 

 
5. ZAŁĄCZNIKI 

□ Zaświadczenie o braku przeciwwskazao do kształcenia w zawodzie 

□ Kopia świadectwa ukooczenia szkoły 

□ Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowych (w przypadku posiadania) 

 

    *) zaznaczyd symbolem  □   składane załączniki 

 
 

        

                                                                                                                __________________________________ 
                                                                                                                                                                       / Podpis osoby przyjmującej dokumenty/       
 

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ODiDZ w 

Raciążu i znane są mi prawa i  obowiązki słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.  
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji 

kursu i zgłoszenia do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE 

3. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i 
powielanie zdjęd wykonanych podczas kształcenia w ODiDZ. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne 
z wykorzystaniem zdjęd z moim wizerunkiem oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych szkoły i 
umieszczeniem ich na stronie internetowej  www.zsraciaz.pl 

4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o czasie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego i 
planowanym terminie egzaminu zawodowego.   

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz podania nieprawdziwych 
danych.  

 

    __________________________________                                            
                       / Podpis kandydata /   

*) właściwe podkreślid 
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