Instrukcja: Kwestionariusz nale!y wype"ni# czytelnie. W polach nie dotyczy lub brak danych, nale!y wstawi# znak „–„. Nie pozostawiaj
pustych pól formularza. Po wype"nieniu nale!y wydrukowa# formularz i podanie, podpisa# i z"o!y# w odpowiedniej szkole.

Kwestionariusz osobowy
dla kandydatów do Prywatnej Policealnej Szko!y Awangarda w………………………………………………………
Dane osobowe:
Pierwsze imi$:

Nazwisko

Drugie imi$

Data ur.

Miejsce ur.

Nazwisko rodowe

Imiona rodziców

Obywatelstwo

Dane z dowodu osobistego:
Seria i numer

PESEL

Data wa!no%ci

Wydany przez

Adres zameldowania:
Kod

Miejscowo%#

Ulica

Nr domu
Nr tel. stac.

Nr tel. komórkowego

Nr mieszkania
E-mail

Dodatkowe inform.

Adres do korespondencji/pobytu* (*skre li!"niepotrzebne):
Kod

Miejscowo%#

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Osoba, któr! nale"y powiadomi# w razie konieczno$ci
Stopie& pokrewie&stwa

Nazwisko imi$
Kod

Miejscowo%#

Ulica

Nr d/m

Nr tel.

Wykszta%cenie i status na rynku pracy
Poziom

Zawód wyuczony

Zawód wykonywany

Status

Sta! pracy

Dane uko&czonej szko%y $redniej:
Rok uk.

Pe"na nazwa szko"y
Kod

Miejscowo%#

Ulica
Typ szko"y*

Nr domu

LO ܆

LP  ܆LM  ܆TECH  ܆INNY ܆

Profil

Dane o stopniu niepe%nosprawno$ci:
Stopie& niepe"nosprawno%ci

Brak orzeczenia ;܆

Orzeczenie wydane do dnia

Lekki ;܆

Umiarkowany ;܆

Znaczny ܆

Przez PZON w

Dodatkowe informacje
wiadomy(a)! odpowiedzialno"ci! karnej,! okre"lonej! w! art.! 233! Kodeksu! Karnego,! o"wiadczam,! #e! dane! zawarte! przeze! mnie!
w! powy#szym! kwestionariuszu, s$! zgodne! ze! stanem! faktycznym. Zobowi$zuje! si%, do! bezzw&ocznego (nie! pó'niej, ni#! w! ci$gu! 7! dni od! zmiany! danych)! sk&adania!
w!Sekretariacie!Szko&y, pisemnych!o"wiadcze*!o wszelkich zmianach w!powy#szych!informacjach.
Szkołę Medyczną
Wyra#am!zgod% na przetwarzanie, moich!danych!osobowych!dla!potrzeb!niezb%dnych!do!realizacji!procesu!rekrutacji, prowadzonej przez Policealną
Prywatn$!Policealn$!Szko&%!
Awangarda
EPSILON (zgodnie z!Ustaw$!z!dnia!29.08.1997!roku!o!Ochronie!Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
EPSILON

 ܆Wyra#am! zgod%! na nieodp&atne! wykorzystywanie! mojego! wizerunku. Zgoda! obejmuje! wykorzystanie,! utrwalanie,! obróbk%! i! powielanie! wykonanych! zdj%+!
za! po"rednictwem! dowolnego! medium,! wy&$cznie! w! celach! informacyjnych i promocji szko&y.! Mam! prawo! do! odwo&ania!niniejszej! zgody! w! ka#dym! czasie,! wy&$cznie!
w formie pisemnej.

Miejscowo%# i data
*LO- liceum ogólnokszta"c'ce, LP- liceum profilowane, LM- liceum medyczne, TECH- technikum
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Czytelny podpis

