……………………………………….
/imiona /
………………………………………………………………
/nazwisko/

Nr z księgi słuchaczy ……………....

………………………………………………………………
/nazwisko panieńskie/
……………………………………………………………….
/numer telefonu/
………………………………………………………………
/ e-mail /

Podanie o przyjęcie
do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

Proszę wkleić
własne zdjęcie

Proszę o przyjęcie mnie do Szkoły Policealnej na semestr…………………………………………..
specjalność …………………………………........................................................................................

Dane o słuchaczu/słuchaczce
Data urodzenia………..…………miejsce urodzenia…………………………… woj. ……………………
Dokładny adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….
Dokładny adres zameldowania1…………………………………………………………………………………
Imiona rodziców ………………………………………………………………………………………………...
Numer PESEL ………………………………………………………………………………………………..
 ٱwieś

ٱ

otsaim

 ٱdo 5 tys. mieszkańców

 ٱpowyżej 5 tys. mieszkańców

Informacje o ostatnim miejscu nauki
Typ szkoły ………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły …………………………………………………………………………………………………….
Rok ukończenia (przerwania)2 nauki …………………, semestr (klasa)3 ……………………...........................
Kierunek ………………………………………………………………………………………...........................
Załączniki:
2 zdjęcia/podpisane imieniem i nazwiskiem/
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
w danym zawodzie
3. świadectwo
4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
1.
2.

…………………………………………
/ podpis słuchacza/

Wypożyczam świadectwo …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kwituję odbiór dokumentów …………………………………………………………………………………

1
2

Jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły.
W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych
danych przez szkołę oraz organ założycielski i ograny uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi
w zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem bazy danych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Browarnej 4.
Jednocześnie oświadczam, że dobrowolnie podałem/am swoje dane osobowe i zostałem/am
poinformowany/a o możliwości wglądu w swoje dane i ich poprawiania.
…………………………………………………..
(czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska,
itp.) w wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie, akcjach
i materiałach promocyjnych i/lub reklamach realizowanych w ramach statutowych działań CKU
w Siedlcach. Przetwarzanie wizerunku odbywać się będzie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
…………………………………………
(czytelny podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach oraz
Wewnątrzszkolnym Systemu Oceniania znajdującymi się w bibliotece szkolnej/ na stronie BIP CKU.
…………………………………………………..
(czytelny podpis)
Oświadczam, że wiem, że zgodnie z art. 44w pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327
z póź. zm.) do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który uczęszczał
na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze
co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz zgodnie z art. 44z pkt. 1 i 2 ww. ustawy
w szkole dla dorosłych słuchacz i szkole policealnej, słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo
wyższy, jeżeli:
 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny
klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;
 w przypadku branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – przystąpił ponadto do egzaminu
zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danym semestrze, z zastrzeżeniem art.
44zzzga.
Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze
decyzji, z listy słuchaczy.

…………………………………………………..
(czytelny podpis)

