
 

     
 

         Garwolin, dn. …………….………… 

Imię i nazwisko kandydata  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W GARWOLINIE 

nabór na rok szkolny 2021/2022 
 

Proszę o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy:  
(zaznaczyć „X” wybrany przez siebie kurs)  
Symbol 

kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji/zawód Przewidywany 

termin 

uruchomienia 

Dokonany wybór 

kkz (proszę 

wpisać X) 

 

FRK.01 

 

Wykonywanie usług fryzjerskich./fryzjer, 

technik usług fryzjerskich 

1 września 

2021r.  

 

 

FRK.03 

Projektowanie i wykonywanie fryzur/ 

technik usług fryzjerskich 

 

1 września 

2021r.  

 

 

BUD.12 

Wykonywanie robót murarskich i 

tynkarskich/murarz – tynkarz, technik 

budownictwa 

Uzależniony 

od liczby 

chętnych 

 

 

BUD.14 

Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 

kosztorysów/ technik budownictwa 

Uzależniony 

od liczby 

chętnych 

 

 

ELE.02 

Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych/ elektryk, technik elektryk 

1 września 

2021r.  

 

 

ELE.05 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i 

instalacji elektrycznych/ technik elektryk 

Uzależniony 

od liczby 

chętnych 

 

 

INF.02 

Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych 

lokalnych sieci komputerowych/ technik 

informatyk 

Uzależniony 

od liczby 

chętnych 

 

 

INF.03 

Tworzenie i administrowanie stronami 

internetowymi i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych/ 

technik informatyk 

Uzależniony 

od liczby 

chętnych 

 

 

MOT.05 

Obsługa oraz naprawa pojazdów 

samochodowych/mechanik pojazdów 

samochodowych, technik pojazdów 

samochodowych 

Uzależniony 

od liczby 

chętnych 

 

 

MOT.02 

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

mechatronicznych systemów pojazdów 

samochodowych/elektromechanik 

pojazdów samochodowych, technik 

pojazdów samochodowych 

1 września 

2021r.  

 

 

MOT.06 

Organizacja i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów samochodowych/ 

technik pojazdów samochodowych 

1 września 

2021r.  

 

 

MEC.05 

Użytkowanie obrabiarek skrawających/ 

operator obrabiarek skrawających, 

technik mechanik 

1 września 

2021r. 

 



 

 

 

MEC.09 

Organizacja i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń/ technik 

mechanik 

Uzależniony 

od liczby 

chętnych 

 

 

MOT.04 

Diagnozowanie, obsługa i naprawa 

pojazdów motocyklowych/mechanik 

motocyklowy 

1 września 

2021r. 

 

 

HGT.02 

Przygotowanie i wydawanie dań/ kucharz Uzależniony 

od liczby 

chętnych 

 

 

HGT.01 

Wykonywanie usług kelnerskich/ 

branżowa szkoła I stopnia -  kelner, 

technikum – kelner 

 

1 września 

2021r. 

 

 

HGT.11 

Organizacja usług gastronomicznych/ 

technikum – kelner 

 

1 września 

2021 r. 

 

SPC. 01 Produkcja wyrobów cukierniczych/ 

cukiernik – technik technologii żywienia 

1 września 

2021 r.  

 

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji 

wyrobów cukierniczych/ technik 

technologii żywienia 

1 września 

2021 r. 

 

 
DANE OSOBOWE KANDYDATA:  

Nazwisko ……………………………………………………………………………………….. 

Imiona ………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia ………………………………….……………………………………………… 

Miejsce urodzenia ………………….............................województwo…………………………. 

Adres stałego zameldowania: miejscowość …………………………………………………… 

kod pocztowy……………………poczta……………………………...…nr domu……………. 

ulica…………………………………………………gmina……………………………………

powiat…………………………………………………………………………………………… 

PESEL …………………………………………………………..................................................  

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...  

e-mail …………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………… 

                                                                                    (podać w przypadku, gdy jest inny jak zameldowania)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Garwolinie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, przez okres 1 roku lub cofnięcia zgody. 
 
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji 
przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, do czasu cofnięcia zgody. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza 
Kościuszki w Garwolinie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) 

 
Klauzula informacyjna – Kwalifikacyjny kurs zawodowy do wglądu na stronie internetowej szkoły. 
 
 

 czytelny podpis …………………………………………………………………………………………………… 


