CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
w Garbatce Letnisku

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Dla kandydata (słuchacza) ubiegającego się o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zakresie kwalifikacji:
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury
w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu prowadzonego przez Centrum Kształcenia
Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku.
1. Imię(imiona) i nazwisko …………………………………… PESEL …………………………….
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………
3. Adres stałego pobytu (miejsca zamieszkania)……………………....................................................
……………………………………………..nr telefonu ……………………………………………
Adres e-mail…………………………………………………………………………………………
4. Wykształcenie i adres szkoły którą kandydat ukończył…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
5. Aktualnie: uczę się, pracuję, jestem bezrobotnym. (właściwe podkreślić).
6. Kogo powiadomić w razie niespodziewanych zdarzeń losowych:
………………………………………………….tel. ……………………………………….
7. Chciałbym zamieszkać w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w czasie zajęć i korzystać z
dostępnego Aneksu kuchennego w Schronisku, TAK – NIE (niepotrzebne skreślić).
8. Zainteresowania …………………………………………………………………………………….
Własnoręcznym podpisem wyrażam chęć podjęcia nauki na Kursie kwalifikacyjnym zawodowym w
kwalifikacjach
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury
krajobrazu
Podpis kandydata
…………………………..
Po rozpatrzeniu i weryfikacji wszystkich wymaganych dokumentów złożonych przez kandydata, komisja
Rekrutacyjna podjęła decyzję o przyjęciu/ nieprzyjęciu kandydata na kurs.(W przypadku nieprzyjęcia
na kurs należy decyzję uzasadnić) …………………………………………………………………………..
Podpisy członków komisji
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
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DO PODJĘCIA NAUKI NA KURSIE KWALIFIKACYJNYM W ZAWODZIE

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
1. Wypełniony kwestionariusz osobowy
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 8- letniej lub gimnazjum w oryginale lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem ksero kopii – do końca kwietnia.
3. Ksero dowodu osobistego - potwierdzenie pełnoletniości (wykonanego w sekretariacie
szkoły)
4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik architektury
krajobrazu
5. Zapoznanie się i akceptowanie zapisów regulaminu technikum bezpieczeństwa i higieny
pracy, korzystania z pracowni szkolnych CKU oraz zapisów statutu CKU.
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