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WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY                                                                                        

A.     (wypełnia kandydat) 
Kształcenie w zawodach:     (przy wybranym zawodzie proszę wstawić X) 

 

Opiekun medyczny 
świadczenie usług pielęgnacyjno–opiekuńczych osobie chorej                           

i niesamodzielnej 1 rok  

Opiekunka dziecięca świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka                                               1,5 roku  
Technik usług kosmetycznych wykonywanie zabiegów kosmetycznych 1,5 roku 

 

Opiekunka środowiskowa * (średnie) świadczenie usług opiekuńczych 1 rok  
Opiekun w domu pomocy społecznej świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie  podopiecznej 1,5 roku  
Asystent osoby niepełnosprawnej *  
                                               (średnie)  udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 1 rok  

Opiekun osoby starszej świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej  1 rok  

    

    
1. Dane kandydata: (wypełnić CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM) 

Nazwisko:   

Nazwisko rodowe:  

Pierwsze imię:  Drugie imię:  

Imiona rodziców:   

Data urodzenia:  Miejsce 

urodzenia: 
 

PESEL 

           
 

W razie braku numeru 

PESEL – inny dokument 
 

Miejsce zamieszkania:  

Ulica:   Nr domu:  Nr mieszkania:   

Miejsce zamieszkania:  

Kod pocztowy:  Gmina:  

Powiat:  Województwo:  

Numer telefonu:  e-mail:  

 

Ukończona szkoła / nazwa, miejscowość / data ukończenia szkoły: 

 

 

 

 

numer świadectwa 

 

 

 

Miejsce pracy (adres):  

Stanowisko/ i od kiedy:  
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Język angielski     
 

 

Język niemiecki      

 
 

 

2. Podejmując kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym oświadczam, że 

posiadam/ nie posiadam (zaznaczyć x): 
 TAK NIE 

1 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny   

2 
Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza 

lub inny równorzędny 

  

3 Świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski   

4 Świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe    

5 Świadectwo ukończenia liceum profilowanego   

6 Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie   

7 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego   

 

Ad. 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ad. 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ad. 3: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ad. 4: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ad. 5: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ad. 6: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ad. 7: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. W przypadku, gdy liczba chętnych na KKZ jest większa niż liczba miejsc na kursie 

przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie 

posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych; 

b) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dotyczące 

kandydata pełnoletniego wymienione w Ustawie z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty 

( Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 ) z późniejszymi zmianami, tj.: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność dziecka kandydata, 

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata; 

c) na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów wg kolejności 

zgłoszeń.  
 

4. Źródło informacji o Kursie (podkreśl prawidłową odpowiedź): 
a) strona internetowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie 

b) prasa 

c) aktywność CKU 

d) znajomi 

e) inne (jakie) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Do wniosku załączam: (w ostatniej kolumnie zaznaczyć x) 

1) Świadectwo ukończenia szkoły w oryginale lub duplikat  

2) 1 fotografia  

3) 
Zaświadczenie od lekarza medycyny o braku przeciwskazań do podjęcia nauki                              

w wybranym zawodzie 
 

4) 
Zaświadczenie lub aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-

epidemiologicznych – badanie na nosicielstwo (potwierdzone ksero) 
 

5) Zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B  

6) 
Ubezpieczenie NNW (świadczenie dodatkowe – za wystąpienie zakażenia wirusowego                               

po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny). 
 

7) Ubezpieczenie OC osoby wykonującej zawód medyczny  

8) Inne, np. orzeczenie o niepełnosprawności, opinia PPP, itp.  

 
 

Warszawa, dnia …………………………………….r.            …………………………………………………………………………….. 
                       (imię i nazwisko kandydata) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E        K A N D Y D A T A 
O ś w i a d c z a m ,  że: 

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia, 
 

b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora o zmianie danych zawartych we wniosku, 
 

c) zapoznałem/am się i akceptuję zasady organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych w CKZiU w Warszawie i znane są mi prawa i obowiązki słuchacza kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego, 
 

d) zostałem/zostałam poinformowany/a o czasie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego, 
 

e) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * (niepotrzebne skreślić) – na otrzymywanie na wskazany 

adres e-mail i telefon informacji handlowych pochodzących od Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30A 
 

Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego      

w Warszawie, zwanego dalej CKZiU. Inspektorem ochrony danych jest Pan Michał Dydek e-mail: 

iod.ckziu.waw.pl 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia          

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CKZiU, w związku z realizacją procesu 

rekrutacji, celów statutowych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * (niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie mojego wizerunku przez 

CKZiU w Warszawie do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych. 

 

Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia. 

 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

 

Warszawa, dnia …………………………………….r.            …………………………………………………………………………….. 
                       (imię i nazwisko kandydata) 
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B.   (wypełnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 
 
 

 

1.  

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA  DOKUMENTÓW 

 

 

 

 

 
…………………………………………………..   ……………………………………………………………………… 

                           data         pieczęć imienna i podpis osoby        
                                                                                                               przyjmującej dokumenty  

 

2.  

WYNIKI  REKRUTACJI 

 

   

Pan/Pani …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

został/a  przyjęty/a /  nie przyjęty/a  *(niepotrzebne skreślić) na kwalifikacyjny kurs  
 

zawodowy kształcący w zawodzie …………………………………………………………………………………………. 
 

w zakresie kwalifikacji ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 
 

 

 
…………………………………………………..   ……………………………………………………………………… 

                                 data                pieczęć imienna i podpis dyrektora       
                                             
 

3.                                                          

ODBIÓR  DOKUMENTÓW 
 

Oświadczam, że odebrałem(am) komplet złożonych dokumentów. 

 

Warszawa, dnia ………………………………………………  ………………………………………………………….. 
                      imię i nazwisko  
 


