
Zespół Szkół Technicznych 
w Olecku 

19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2 
      …………………......, dnia………………… 

 
………………………………………………………… 
                (imiona i nazwisko kandydata) 

………………………………………………………… 
                            (adres zamieszkania) 

………………………………………………………… 
                            (kod pocztowy ) 
 
………………………………………………………… 
                              (województwo ) 

 
Zespół Szkół Technicznych 

ul. Plac Zamkowy 2 
19-400 Olecko 

 
                                     

Proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji  
 

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

NABÓR OD WRZEŚNIA 2022r. 
EKA.05 - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  
(jedna z kwalifikacji technik ekonomista) 
EKA.04 - prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jedna z kwalifikacji technik ekonomista) 
FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich (jedna z kwalifikacji technik usług fryzjerskich) 
FRK.03 – projektowanie i wykonywanie fryzur(jedna z kwalifikacji technik usług fryzjerskich) 
FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych(jedna z kwalifikacji technik usług kosmetycznych) 
HAN.01 - prowadzenie sprzedaży (jedna z kwalifikacji technik handlowiec) 
HAN.02 - prowadzenie działań handlowych (jedna z kwalifikacji technik handlowiec) 
MEC.08 - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (jedna z kwalifikacji technik      
mechanik) 
INF.02 - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych (jedna z kwalifikacji technik informatyk) 
INF.03 - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
(jedna z kwalifikacji technik informatyk) 
  
MEC.10 - organizacja i wykonywanie prac spawalniczych ( jedna z kwalifikacji technik spawalnictwa)  
BUD.08 – montaż konstrukcji budowlanych(jedna z kwalifikacji technik budownictwa) 
BUD.14 – organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów(jedna z kwalifikacji technik 
budowlany) 
MEC.05 – użytkowanie obrabiarek skrawających( jedna z kwalifikacji technik mechanik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zespół Szkół Technicznych 
w Olecku 

19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2 
 

 
………………………………………. 

                                                                                                                              (podpis kandydata) 
 
Dane o kandydacie: 
 
Data ur. ……………….…. miejsce ur. ………………………..województwo ……………….……….. 
 
 
PESEL  
 
 
Numer telefonu do kontaktu  ……………………………………………………………… 
 
Adres e-mail do kontaktu …………………………………………………………………. 
 
Uwagi: 
* do wniosku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły. 
* kandydat ubiegający się o przyjęcie na KKZ musi być pełnoletni. 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 1 

 
……………………………………………                                          …………………………………… 
                (imiona i nazwisko kandydata)                                                                    (miejscowość, data) 

…………………………………………… 
                            (adres zamieszkania) 

…………………………………………….. 
                                (kod pocztowy ) 

                                                                                                                                                     
                              
                              Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
INFORMACJA:  
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 
przyjmuję do wiadomości, że:  
1. administratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych w Olecku, ul. Plac Zamkowy2,  
2. dane przetwarzane będą w celu realizacji założeń wynikających z ustawy o systemie oświaty bądź innych 
przepisów prawa,  
3. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,  
4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.  
 

………………………………………… 
(podpis kandydata) 

 
 
 
 
 
 
 

           

 



Zespół Szkół Technicznych 
w Olecku 

19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2 
 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 
 

….………………………………… 
                 ( miejscowość, data ) 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych 
 oraz promocyjno-marketingowych szkoły 

 
 

1. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych, w tym także podanych numerów 
telefonów i adresów e-mail w celu kontaktu w sprawach dydaktyczno-wychowawczych oraz dostępu 
 do dziennika elektronicznego.  
2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska  
oraz wizerunku ……………………………………….......………….………….. w postaci fotografii cyfrowej,  
                                                 (imię, nazwisko kandydata) 
przez Zespół Szkół Technicznych zwany dalej „Szkołą”, na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-
marketingowej szkoły, w tym w szczególności promocji osiągnięć uczniów podczas realizacji działań 
oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, za pośrednictwem m.in.:  
● gazetki szkolnej  
● strony internetowej Szkoły pod adresem www. zst.olecko.pl  
● lokalnych mediów (radio, prasa) na czas nauki i po jej zakończeniu. 
Zgoda na przetwarzanie powyższych danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. 
 

 
 

…….………………………………………… 
data i podpis kandydata 

 
*niepotrzebne skreślić 
 


