
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE   
DO CENTRUM SZKOLENIA LOTNICZEGO TECHNIKUM LOTNICZE W NAGOSZEWIE 

Wymagane załączniki do kwestionariusza: 

1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej 
2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty, 
3. oryginały innych zaświadczeń, których kopie złożono we wcześniejszej  fazie rekrutacji, 
4. 3 fotografie ( podpisane na odwrocie ), 
5. karta zdrowia, 
6. deklaracja uczęszczania na religię 

 

1) – zaznaczyć krzyżykiem wybrane kształcenie w zawodzie  

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA 
 

nazwisko  

imię (imiona) 1. 2. 

data i miejsce urodzenia 
data   (dzień –miesiąc - rok) miejsce: województwo: 

obywatelstwo 
 

PESEL            

adres stałego miejsca 
zameldowania 

kod pocztowy: poczta: dzielnica/gmina  

miejscowość: ulica: nr domu nr mieszkania 

województwo: powiat: dzielnica/gmina 
 

adres zamieszkania 
podczas nauki w szkole 

 

nr telefonu domowego nr tel. komórkowego adres e-mail 

ukończona 
szkoła podstawowa 

pełna nazwa szkoły podstawowej adres/ miejscowość 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (prawnych opiekunów ) 
 

imię i nazwisko matki 
 ( prawnej opiekunki ) 

 adres e-mail 

adres zamieszkania  
kod pocztowy/miejscowość ulica/nr domu/nr mieszkania nr telefonu kontaktowego 

imię i nazwisko ojca  
( prawnego opiekuna ) 

 adres e-mail 

adres zamieszkania  
kod pocztowy/miejscowość ulica/nr domu/nr mieszkania nr telefonu kontaktowego 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie na potrzeby  związane z rekrutacją do szkoły, 

prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz utrzymaniem kontaktu szkoły z kandydatem i jego rodzicami.  
 

 
 
 
        ……........................................................................                                                                           .............................................................. 
                           podpisy rodziców/opiekunów                                                                                                                           podpis kandydata 

 
 
Nagoszewo, Turka dnia……………………………………………. 

nazwa 
szkoły Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie  

deklaracja kształcenia  
w zawodzie 1) 

 - Technik awionik 

 
 

 - Technik 

mechanik lotniczy 
 

 - Technik 

obsługi portów  
i terminali   

 - Technik 

lotniskowych 
służb operacyjnych 


