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P u b l i c z n a  S z k o ł a  G a s t r o n o m i c z n a  HO – GA 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
 

 

 ...........................................................  
(pieczęć szkoły)  

 

 

PODANIE  

 

o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie …………………………………………. 

 

I. Dane osobowe kandydata:  
 

Imiona, nazwisko:.......................................................................................PESEL……………………….  

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:.................................................................................................. 

 

Data i miejsce urodzenia:.................................................................................................... ....................... 
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)  

 

Adres zamieszkania: ........................................................................................... ……………………. 
(kod pocztowy, miejscowość, , ulica, nr domu / nr mieszkania, gmina, województwo)  

 

Telefon kontaktowy:........................................................... Adres e-mail……………………………………… 

 

II. Proszę o przyjęcie mnie na ……. semestr  

 

....................................................................................................................................................................  
(typ kursu)  

....................................................................................................................................................................  
(zawód)  

Wybieram języki obce:  

1.  

............................................................................................................................................... .....................  
(kontynuacja – j. obcy obowiązkowy w gimnazjum/szkole średniej)  

 

III.  Zainteresowania 

 

....................................................................................................................................................................  

 

 

……………….. 
Podpis kandydata 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Publiczną Szkołę Gastronomiczną Ho-Ga moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do procesu rekrutracji i  nauki oraz dla celów związanych z egzaminem zawodowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 118) 

 

.............................................................       …………………………. 
(miejscowość, data)         (podpis kandydata) 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły  

2. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy 

3. Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (kopia)  

4. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu, specyficznymi 

trudnościami w uczeniu) 
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KWESTIONARIUSZ KANDYDATA:  
 
1. Imiona i nazwisko kandydata:  

 

............................................................................................................................. ........................  

2. Data i miejsce urodzenia:  

 

...............................................................................................................................................................  

3. PESEL:  

 

........................................................................................................................... ................................  

4. Adres stałego zameldowania:  

 

............................................................................................................................. ........................  

numer telefonu domowego:  

 

 

……………………………………….. 

 

5. Adres zamieszkania rodziców :  

 

matka tel.  

............................................................................................................................. .....  

ojciec tel.  

............................................................................................................................. .....  

6. Nazwa i adres ukończonego  gimnazjum:  

 

................................................................................. ...................................................................................  

7. Zainteresowania i osiągnięcia kandydata:  

 

........................................................................................................................  

8. Informacje rodziców o dziecku (kandydacie):  

 

............................................................................................................................. .......................................  

9. Skąd dowiedziałeś się o naszej szkole ? (*) - właściwe proszę podkreślić  

a) informator szkolny  

b) informacja w przedszkolu (od kogo?)  

c) targi edukacyjne  

d) prasa (jaka?)  

e) telewizja, radio (jakie?)  

f) od znajomych .  

g) ulotki (gdzie otrzymane?)  

h)strona www, Facebook 

h) inne (jakie?)  


