
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
IM. BOLESŁAWA  CHROBREGO 

W  CHROBRZU  

Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Chrobrzu 

 

Chroberz  ul. Parkowa 11   28-425 Złota     (41) 356-40-03  fax (41) 356-40-24   www.zsrchroberz.pl 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  KANDYDATA 

1. Nazwisko               …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

2. Imiona                   …………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

3. Data urodzenia     ………………………………………………………………………………         

4. PESEL                      ……………………………………………………………………………… 

5. Miejsce urodzenia  …………………………………………………………..woj. ……………………………………………………… 

6. Imiona /rodziców ……………………………………… ………………………………………………. 

7. Adres zamieszkania: 

Miejscowość ……………………………..………ulica……………………..………………….nr domu………..     kod…………………  

poczta……………………………  gmina………………………………..  powiat………………………………….. 

8. Telefon kandydata………………………………………………………… e-mail …………………………………………… 

9. Ukończyłem\am szkołę  ………………………………………………………………………. 

Proszę o przyjęcie mnie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla Dorosłych  /zaoczny/ 

w  zakresie kwalifikacji  RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej 
 

Załączniki: 
1. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, 
uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich, wydanego na podstawie skierowania                     
z ZSCKR w   Chrobrzu  

2. świadectwo ukończenia szkoły 
3. kserokopia dowodu osobistego 
4. kserokopia prawa jazdy kat. T lub C+E, B+E w celu zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem 

rolniczym 
5. 1 fotografia 
6. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T  /w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E/ 

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu sa zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 
Po przyjęciu na kurs zobowiązuje się uiszczać wszelkie opłaty związane z nauką, a także przestrzegać postanowień Statutu Szkoły                      
i rozporządzeń szkolnych 
 

 
Miejscowość, data …………………………………………….                                    ………………………………………….…………….. 
                Podpis kandydata 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

                                                                                        …………………………………………………….. 
                                                                                               Podpis kandydata 

http://www.zsrchroberz.pl/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 
Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Chrobrzu 

 
       
 
W składzie:  
                      1/ ………………………………………………………………………….. 
 
         2/ …………………………………………………………………..……..  
 
                      3/ …………………………………………………………………………. 
 
 
Postanowiła ……………przyjąć  ………………………………………………………………………………….. 
 
 

na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla Dorosłych  /zaoczny/ 

w  zakresie kwalifikacji  RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej 

 
 

Podpis członków komisji: 

1. ……………………………………………….. 
2. ……………………………………………….. 
3. ……………………………………………….. 

 

 

Chroberz, dnia ……………………………………………………………… 

 

 


