PODANIE
1.

Dane kandydata:

(nazwisko)

(imię – pierwsze wg aktu urodzenia)

(imię – drugie wg aktu urodzenia)

(nazwisko rodowe)

(nr ewidencyjny PESEL)
data urodzenia

miejsce urodzenia

adres: miejscowość,
ul./os., nr domu, nr lokalu
kod pocztowy, poczta

-

województwo
telefon domowy
telefon komórkowy
adres e-mail (obowiązkowo)

2.

Imię i nazwisko ojca: …………………………………………………………………………………………

3.

Imię i nazwisko matki: ………………………………………………………………………………………..

Zostałem/-am poinformowany/-a, że:
dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Prywatnego Centrum Edukacji w Kościanie,
ul. Wyzwolenia 24. Słuchacz ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i dokonywanie w nich zmian.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania rekrutacyjnego zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby dokumentowania pracy szkoły i promocję szkoły w mediach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

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

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

(miejscowość i data)

(czytelny podpis kandydata)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Do wniosku dołączam:
1. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia/skan).
2. Zdjęcie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Wybraną szkołę i kierunek należy zaznaczyć X

PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI w KOŚCIANIE
64-000 Kościan, ul. Wyzwolenia 24

tel. 608 582 521,

539 922 438,

www.pce.koscian.pl

602 522 870

www.facebook.com/pce.koscian

(imię – pierwsze wg aktu urodzenia)

(nazwisko)

dla ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
(nie jest wymagana matura)

Szkoła Policealna
 technik administracji - 2 lata
 technik usług kosmetycznych - 2 lata
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy /BHP - 1,5 roku
Studium Biznesu - 1 rok
 sekretarka – pracownik biurowy 
 asystent nauczyciela przedszkola
 specjalista ds. gospodarki magazynowej



 specjalista ds. kadr i płac
 specjalista ds. reklamy
 specjalista ds. dietetyki i planowania żywienia

_________________________________________________________________________________________________

dla ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
dla ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
ukończone 16 lat do 1.IX.2022
Branżowa Szkoła II stopnia - 2 lata
 technik mechanik
 technik handlowiec
 technik usług fryzjerskich
 technik technologii żywności
Liceum Ogólnokształcące 4-letnie od klasy II - 3 lata
___________________________________________________________________________________________

dla ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
dla ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
dla osób, które przerwały naukę w szkole średniej

(rocznik najmłodszy 2004)
Liceum Ogólnokształcące 4-letnie - 4 lata
___________________________________________________________________________________________

