Podanie

Proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy w ECEO Policealnej Szkole dla Dorosłych
prowadzonej systemem zaocznym
w zawodzie:
Opiekun medyczny
Opiekun w domu pomocy społecznej

I
Dane podstawowe
Imię (Imiona)
Nazwisko

Imiona rodziców
Pesel
Seria i nr dowodu osobistego
Adres zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
II
Ulica, nr domu/lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Województwo
III Adres zameldowania lub korespondencyjny (proszę wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Ulica, nr domu/lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Województwo
IV Dane kontaktowe
Telefon domowy
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej e-mail
Ukończona szkoła średnia:
V
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Rok ukończenia szkoły średniej
VI Osoba, którą należy powiadomić w razie nagłego zdarzenia:

Imię, nazwisko, nr tel.
Jestem zainteresowany/-a dodatkową odpłatną
nauką języka niemieckiego

tak / nie

ECEO Policealna Szkoła dla Dorosłych
45-010 Opole | ul. Szpitalna 17a
tel. 77 550 76 80
www.szkolaopieki.opole.pl | e-mail: info@szkolaopieki.opole.pl

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Jestem uprawniony/-a i zgłaszam chęć nauki w ECEO Policealnej Szkole dla Dorosłych.
2. Nie będę wnosił(a) roszczeń w przypadku rozwiązania grupy poniżej 20 osób.
3. Działając zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla celów rekrutacji, szkolnych i statystycznych.
Administratorem danych osobowych jest ECEO Policealna Szkoła dla Dorosłych z siedzibą
w Opolu, ul. Szpitalna 17a. Każda osoba, której dane są przetwarzane w zbiorze, ma
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania uzupełniania i żądania ich
usunięcia.
4. Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego
oświadczam, że dane osobowe i pozostałe informacje podane przeze mnie w Formularzu
rekrutacyjnym w związku z ubieganiem się o przyjęcie do szkoły odpowiadają stanowi
faktycznemu i są prawdziwe. Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania o
wszelkich zmianach danych zawartych w Podaniu. Przyjmuję do wiadomości, że w
przypadku niepoinformowania o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty
elektronicznej, korespondencję wysłaną na podany adres uprzednio uważa się za
doręczoną.
Do podania załączam:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis/duplikat/kopię poświadczoną
notarialnie)
- 2 fotografie (format legitymacyjny)
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym
zawodzie

………………………………………………….
Data, miejscowość

………………………………………………….
Czytelny podpis
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