
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Nazwisko:

Imię/imiona:

Miejsce urodzenia:

Rok ukończenia szkoły:

Do zgłoszenia dołączam:
1. świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał świadectwa lub notarialnie poświadczona kopia),

2. dowód osobisty - do wglądu  

3. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,

Dnia……… …………… r.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z § 30 ust. 2 ROZPORZĄDZENIAMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 

373) do egzaminu semestralnego w szkole dla policealnej kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te 

konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. W przypadku nie spełnienia ww. warunku zgodnie z § 36 a. ust. 1, 2, 3 powyższego rozporządzenia słuchacz nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

…………………………………. ………………………………………………

odbieram dokumenty, rezygnując z nauki z powodu …………………………………………..

Podpis………………………………………

podpis osoby przyjmującej data i podpis osoby składającej

4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Nazwa ukończonej szkoły średniej:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej 11/15; 42-202 Częstochowa. Dane wykorzystane będą do realizacji oraz 

organizacji nauki w Szkole Policealnej nr 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

ulica, nr domu, mieszkania

Dowód osobisty:
seria numer wydany przez

Inny dowód tożsamości:
rodzaj numer wydany przez

Telefon kontaktowy: e-mail:

kod miejscowość

woj.

Adres zamieszkania:

dzień miesiąc rok
PESEL

Imiona rodziców:

Data urodzenia:

do Szkoły Policealnej nr 6 

Zawód/kierunek kształcenia
(w trybie zaocznym)

Semestr

Rok szkolny ………………………………..

KARTA   ZGŁOSZENIA

Nr w K.S.: ………………….

Nr legitymacji: ………………….

Nr indeksu: ………………….


