KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA - MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Wieloprofilowy Zespół Szkół
ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. (032) 285-25-37
e-mail: wzs_tg@poczta.onet.pl
adres strony: www.wzstg.pl
Dane osobowe ucznia (wypełnia uczeń)
1. Imię (imiona) i nazwisko: .....................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Adres: ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Telefon - rodzice: (matka) …………………………………… (ojciec) …………………………............
- uczeń: ……………………………………………………………………………………………..

PESEL

Dane o zakładzie pracy (wypełnia zakład pracy)

.........................................................
pieczątka zakładu pracy

1. Nazwa zakładu pracy ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

2. Adres zakładu:......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
tel. ........................................... fax. .....................................e-mail .........................................................
NIP ..................................................................... REGON ......................................................................
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3. Osoba prowadząca szkolenie młodocianego (imię i nazwisko) ................................................. .............
.................................................................................................................................................................
Kwalifikacje zawodowe (osoby prowadzącej szkolenie – nazwa i nr dokumentu, przez kogo wydany):
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Kwalifikacje pedagogiczne (osoby prowadzącej szkolenie – nazwa i nr dokumentu, przez kogo wydany):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Zawód ucznia (proszę zaznaczyć krzyżykiem):

 mechanik pojazdów samochodowych
 fryzjer
Klasa wielozawodowa:

 elektromechanik pojazdów samochodowych
 blacharz samochodowy
 kierowca mechanik
 elektryk
 lakiernik
 elektronik
 krawiec
 ślusarz
 kowal
 inny: …………………………..
6. Okres trwania nauki – trzy lata

.................................................................................
Data i podpis pracodawcy
Administratorem bazy jest Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach. Dane zawarte w ankiecie zostaną
wykorzystane do stworzenia szkolnej bazy danych o osobach i zakładach pracy szkolących młodocianych pracowników.
Osoba zgłaszająca informację ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawienia i uzupełnienia. Dane zawarte w karcie
zgłoszenia mogą być przekazywane na zewnątrz, pod warunkiem, że jest to niezbędne dla realizacji toku i programu
nauczania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
oraz przekazywania danych do instytucji współpracujących ze szkołą w realizacji procesu dydaktycznego.

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

..............................................................
Data i podpis pracodawcy
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Zgodnie z § 10 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) staż
w zawodzie należy określić, jeżeli osoba szkoląca nie posiada kwalifikacji mistrzowskich.
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