
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 38 64 

sekretariat@zszsroda.pl, www.zszsroda.pl 

 

 

Środa Wielkopolska, dnia………..……………….. 

      

 

Dyrektor 

CKZiU w Środzie Wlkp. 
 

                             WNIOSEK    
                 o przyjęcie do  

                                 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

 

        

Proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w trybie nauczania  zaocznego na podbudowie: szkoły zawodowej 

 

1. Nazwisko i imię/ imiona………………………………………………………………... 
                          ( drukowanymi literami)    

2. Data urodzenia:.............................................. miejsce urodzenia………………………. 

3. Imiona rodziców ………….............................................................................................. 

4. PESEL  obywatelstwo …………………….……. 
       w przypadku braku PESEL serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

      

      5.   Adres stałego zameldowania:…………………................................................................ 

                  ul./ nr domu .................................powiat.............................. woj. .................................. 

6. Nazwa ukończonej szkoły średniej:……………………………………………………..                          

  ………………………………………………..…… nr świadectwa..........................rok 

wystawienia....................................................................................................................... 

 

        7.  E-mail   tel………………….................. 
  

 8.   Telefon ………………………………………………………………………..……….. 

 

Do wniosku dołączam następujące załączniki: 
1. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej 

2. 1 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, podpisane na odwrocie, 
 

       

 

 

 

 

 

 
 

Nr księgi uczniów 

 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 38 64 

sekretariat@zszsroda.pl, www.zszsroda.pl 

 

 

 4.   Oświadczenia/orzeczenia:  
 

 

 

 

W przypadku kandydata pełnoletniego: 

o wielodzietności rodziny kandydata TAK NIE 

o niepełnosprawności kandydata TAK NIE 

o niepełnosprawności dziecka kandydata TAK NIE 

o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad 

którą kandydat sprawuje opiekę 

TAK NIE 

o samotnym wychowywaniu dziecka przez 

kandydata 

TAK NIE 

 

 Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 138) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia procesu 
rekrutacji.  
W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzania tych danych przez szkołę, organ 
założycielski i organy uprawnione  do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. 
Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Paderewskiego 27, 
63-000 Środa Wielkopolska. Oświadczam, że mam prawo wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawiania, 
zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich wykorzystywania. 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Paderewskiego 27, 
63-000 Środa Wielkopolska drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w oświadczeniu adres e-mail lub numer telefonu 
informacji, dotyczących procesu kształcenia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). 
 

         

 

  ……………………………………………… 

                                                                                                                                      Czytelny podpis kandydata 

 

 


