
Wpisany/a* do księgi uczestnika Branżowej szkoły II stopnia  pod nr   ewidencyjnym ……………………. 

W N I O S E K 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  w Radomiu

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom 
Proszę o przyjęcie w roku szkolnym …..……..…. /…………..… do Branżowej Szkoły II stopnia  w zawodzie: 

    Technik elektryk 
 ELE.05.  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, 

  Technik mechatronik 
 ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych, 

  Technik mechanik 
 MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 

i urządzeń, 

  Technik automatyk 
 ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej,

     Technik elektronik 
 ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych, 

Technik handlowiec 
 HAN.02. Prowadzenie działań handlowych, 

Deklaruję uczestnictwo w zajęciach realizowanych w systemie: 

   stacjonarnym                                    zaocznym 

D A N E   O S O B O W E   K A N D Y D A T A 

Nazwisko:……………………………..………..…........…….……,Imię ……………..…….….……..…….……,Drugie imię:……………………………….., 

Data urodzenia:……………….…..………………………,Miejsce urodzenia:………………….………………………………...…………………………, 

PESEL:…………………………………………..….……….,Imiona rodziców:……………………….…………………………………………………..………, 

Telefon:…………………………………………..….……….,Adres e-mail:………………….……………………………………………………………..………, 

Adres zameldowania: 

Województwo: …………………………….……….………………….……..,Gmina:………………………………………….….……………….………………, 

Miejscowość: …………………………………….……………………...,Ulica:……………………...……………….…………..………nr domu:…………..., 

Kod pocztowy: …………………………………………….……..,Poczta:………………………………….………….……………….…………………………., 

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania) 

Województwo: …………………………….……….………………….……..,Gmina:………………………………………….….………………….……………, 

Miejscowość: …………………………………….……………….……..,Ulica: ………………………………………….……..……… nr domu:…………..., 

Kod pocztowy: ……………………………………………..….…,Poczta:…………………………….…….………..….……………….………………………., 

Zgodność podanych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

Radom, dnia ………………………….…….  ……………………………………………………….. 
    (własnoręczny podpis kandydata) 



 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że został spełniony wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO) w związku z procesem naboru do placówki oświatowej. 
 
 
 

            Radom, dnia ………………………..……..                                        …………………………………………….…….. 
                                                                                                                                               podpis składającego oświadczenie 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:  
 

1. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia 

lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. 

2. w przypadku ukończenia branżowej szkoły I stopnia - zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I 

stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole 

II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie, 

3. zaświadczenie lekarskie – skierowanie na badania wydaje sekretariat po złożeniu dokumentów 
 

4. inne ............................................................................................................................................................................ 
 

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

DECYZJA KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ 
 

Przyjęty/-a/* nie przyjęty/-a/* do Branżowej Szkoły II stopnia ..........……………..………..……………………………………… 

w roku szkolnym……..……/…………ze względu na …………………………………………………………………………………... 

 
 
Podpisy członków komisji:    
                                                                                                                                                  Podpis przewodniczącego komisji: 
  1. ……………………………                                                                                   

  2. ……………………………                  

  3. ……………………………                                                                                        …………………………………..                                                                                                                                                                                                      

* niepotrzebne skreślić            


