
                         Bydgoszcz, dn. ………………… 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

 
DANE OSOBOWE KANDYDATA (wypełniać drukowanymi literami): 
 

Nazwisko………………………………..…………… imiona ……………………………………………. 

Data urodzenia ……………………..…………….… miejsce urodzenia …………………………………. 

województwo…………………………………..…………………………………………………………… 

Imiona rodziców………………………………….     ………………………………………………...…… 

Adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość ………………………………………………………… 

ulica, numer domu / numer lokalu ………………………………………………………………………… 

PESEL ………….…………………………………... Nr telefonu ………………………………………... 

e-mail………………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, organizacji kursu i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

 

data wypełnienia zgłoszenia  ……………………………  ……………………………… 

     (czytelny podpis) 

 

 

Proszę o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (proszę zaznaczyć wybrany przez siebie kurs): 

 
 BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (betoniarz-zbrojarz 711402, technik budownictwa 311204),  

 BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (dekarz 712101), 

 BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (monter sieci  

i instalacji sanitarnych 712618, technik inżynierii sanitarnej 311218), 

 BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (monter stolarki budowlanej 712906), 

 BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie 712905, technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219), 

 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (murarz-tynkarz 711204, technik budownictwa 311204), 

 BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (technik budownictwa 311204), 

 BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (technik renowacji elementów architektury 311210), 

 BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (technik renowacji elementów architektury 311210), 

 BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (technik robót 

wykończeniowych w budownictwie 311219). 

 

Wykształcenie kandydata: 
 

Jestem absolwentem …………………………………………………………………………………………… 

 

o kierunku ………………………………………………………………………………………………………... 
 

Deklaracja wyboru języka obcego: 

 

język angielski / język niemiecki * 



W załączeniu: 

1. jedna fotografia, 

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/kwalifikacji, 

3. kserokopia dowodu osobistego, 

4. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie. 

 

 

UWAGA: 

 
1. kserokopie dokumentów nie podlegaj zwrotowi. 
2. warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów. 
 
Przyjąłem/Przyjęłam * do wiadomości: 

 

Bydgoszcz, dnia ………………………..            ……………………………… 
                                                                                                (czytelny podpis kandydata) 

 

Wypełnia sekretariat szkoły: 

 

Przyjęto wszystkie wymagane dokumenty 

 

Bydgoszcz, dnia …………………………        ……………………………………… 
                                                                               (czytelny podpis przyjmującego dokumenty) 
 

 

Opinia osoby odpowiedzialnej za rekrutację w sprawie kandydata: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………   
         (podpis osoby odpowiedzialnej za rekrutację) 

 
 

Kandydat został / nie został*  przyjęty na wybrany kurs w kwalifikacji: BUD.………. 
 

 

 

…………………………………………… 
   (podpis dyrektora ZSB) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


