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Formularz zgłoszeniowy na kurs kwalifikacyjny 

DANE OSOBOWE: 

Imię pierwsze 
 

Imię drugie 
 

Nazwisko 
 

Data urodzenia 
 

Miejsce urodzenia 
 

PESEL 
 

Imiona rodziców 
 

Adres zamieszkania 
 

Telefon kontaktowy 
 

e-mail 
 

Miejsce pracy 
 

 

 

INFORMACJE O WYKSZTAŁCENIU: 

Ukooczona szkoła/-y 
(rok ukooczenia) 

 

Wyuczony zawód 
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WYBIERAM KWALIFIAKCYJNY KURS ZAWODOWY (zaznacz wstawiając znak X): 

Zaznacz 
wybrany 
- znak X 

Symbol 
cyfrowy 

kursu 
Nazwa kursu 

Bloki tematyczne 
 realizowane w ramach kursu 

Liczba 
godzin1/ 

Kwalifikacje  
w zakresie 
zawodu: 

 

A. 22. 
Prowadzenie 
działalności 
handlowej. 

1) Organizowanie działao reklamowych i 
marketingowych 

2) Zarządzanie działalnością handlową 
3) Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno 

- finansowej 

423 
Technik 

handlowiec 

 

A. 36. 
Prowadzenie 
rachunkowości 

1) Dokumentowanie i ewidencjonowanie 
operacji gospodarczych 

2) Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji 
3) Sporządzanie sprawozdania finansowego i 

przeprowadzanie analizy finansowej 

520 

Technik 

ekonomista 

Technik 

rachunkowości  
A.65. 

Rozliczanie 
wynagrodzeo i 
danin publicznych  

1) Rozliczanie wynagrodzeo 
2) Rozliczanie podatków i innych danin 

publicznych 
540 

 
T.11. 

Planowanie i 
realizacja usług w 
recepcji. 

1) Rezerwacja usług hotelarskich 
2) Obsługa gości przyjeżdżających 

i wyjeżdżających 
566 

Technik 
hotelarstwa 

 
T. 12.. 

 
 

Obsługa gości w 
obiekcie 
świadczącym 
usługi hotelarskie 

1) Utrzymywanie czystości i porządku 
w jednostkach mieszkalnych 

2) Przygotowywanie i podawanie śniadao 
3) Organizacja usług dodatkowych 

w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

462 

 

E.12. 

Montaż i 
eksploatacja 
komputerów 
osobistych i 
urządzeo 
peryferyjnych 

1) Przygotowanie stanowiska 
komputerowego do pracy 

2) Użytkowanie urządzeo peryferyjnych 
komputera osobistego 

3) Naprawa komputera osobistego 

410 

Technik 
informatyk 

 

E.13.   

Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych 
i administrowanie 
sieciami 

1) Projektowanie i wykonywanie lokalnej 
sieci komputerowej 

2) Konfigurowanie urządzeo sieciowych 
3) Administrowanie sieciowymi systemami 

operacyjnymi 

371 

 

E.14.  

Tworzenie 
aplikacji 
internetowych 
i baz danych oraz 
administrowanie 
bazami 

1) Tworzenie stron internetowych 
2) Tworzenie baz danych i administrowanie 

bazami danych 
3) Tworzenie aplikacji internetowych 

449 

 

E. 8.   

Montaż i 
konserwacja 
instalacji 
elektrycznych 

1) Montaż instalacji elektrycznych 
2) Konserwacja instalacji elektrycznych 

488 
Technik elektryk 

i elektronik 

1/ Uwaga: 

 liczba godzin może ulec zmniejszeniu po zaliczeniu efektów na wcześniejszych 

etapach kształcenia / kursach itp. (indywidualna ścieżka dla każdego uczestnika – po 

przedstawieniu stosownych świadectw, zaświadczeo itp) 
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Oświadczam, że stan zdrowia umożliwia mi naukę na wybranym kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym i nie ma przeciwwskazao zdrowotnych do obsługi maszyn i urządzeo. 

 

 

…………………………………………………… 

                                                                                                     /data i czytelny podpis/ 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w przedstawionych dokumentach  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych 

Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. 

 

 

…………………………………………………… 

                                                                                                     /data i czytelny podpis/ 

 

 

 

 Dokumenty należy złożyd w sekretariacie Szkoły. 


