
Zespół Szkół Ponadpodstawowych           

w Zdunach 

zaprasza do udziału w 

KWALIFIKACYJNYM KURSIE 

ZAWODOWYM 

SPL.01 – Obsługa magazynów 

- MAGAZYNIER - LOGISTYK 

 
Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego: 
 

� liczba uczestników: 20 

� okres nauczania: 1 - 1.5 roku), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym 
(sobota, niedziela) oraz  w formie kształcenia na odległość – e-learning. 

� uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat; wykształcenie 
słuchacza nie ma znaczenia i nie decyduje o przyjęciu na KKZ. 

� po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu 
� ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, 
która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

 
 
 

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA! 
 
 

Na odwrocie tej ulotki masz zgłoszenie, wypełnij je i wyślij pocztą tradycyjną  
lub meilową, przynieś do naszej szkoły! 

 
Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz! 

 
 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach 
ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny 
tel. 62 721 57 23 e-mail: zspzduny@wp.pl lub rblazejczyk@wp.pl 
 
 

 
 

ZGŁOSZENIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

Nazwa kursu: ______________________________ 

    

    Imię, imiona:   

Nazwisko:   
Adres zamieszkania  
 
Nr tel: 

  

  

Data urodzenia:   

Miejsce urodzenia:   

PESEL:   

    

    
Informujemy, że przedstawione wyżej dane osobowe będą zabezpieczone               
i przechowywane zgodnie z wewnątrzszkolną instrukcją RODO. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów rekrutacji. 

   

     ____________________________________ 

      Podpis i data 

 

 

 



Zespół Szkół Ponadpodstawowych           

w Zdunach 

zaprasza do udziału w 

KWALIFIKACYJNYM KURSIE 

ZAWODOWYM 

FRK. 02 – Wykonywanie usług fryzjerskich 

- FRYZJER 

 
Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego: 
 

� liczba uczestników: 20 

� okres nauczania: 1 - 1.5 roku), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym 
(sobota, niedziela) oraz  w formie kształcenia na odległość – e-learning. 

� uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat; wykształcenie 
słuchacza nie ma znaczenia i nie decyduje o przyjęciu na KKZ. 

� po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu 
� ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, 
która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

 
 
 

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA! 
 
 

Na odwrocie tej ulotki masz zgłoszenie, wypełnij je i wyślij pocztą tradycyjną  
lub meilową, przynieś do naszej szkoły! 

 
Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz! 

 
 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach 
ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny 
tel. 62 721 57 23 e-mail: zspzduny@wp.pl lub rblazejczyk@wp.pl 
 
 

 
 

ZGŁOSZENIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

Nazwa kursu: ______________________________ 

    

    Imię, imiona:   

Nazwisko:   
Adres zamieszkania  
 
Nr tel: 

  

  

Data urodzenia:   

Miejsce urodzenia:   

PESEL:   

    

    
Informujemy, że przedstawione wyżej dane osobowe będą zabezpieczone               
i przechowywane zgodnie z wewnątrzszkolną instrukcją RODO. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów rekrutacji. 

   

     ____________________________________ 

      Podpis i data 

 



Zespół Szkół Ponadpodstawowych           

w Zdunach 

zaprasza do udziału w 

KWALIFIKACYJNYM KURSIE 

ZAWODOWYM 

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań 

- KUCHARZ 

 
Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego: 
 

� liczba uczestników: 20 

� okres nauczania: 1 - 1.5 roku), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym 
(sobota, niedziela) oraz  w formie kształcenia na odległość – e-learning. 

� uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat; wykształcenie 
słuchacza nie ma znaczenia i nie decyduje o przyjęciu na KKZ. 

� po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu 
� ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, 
która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

 
 
 

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA! 
 
 

Na odwrocie tej ulotki masz zgłoszenie, wypełnij je i wyślij pocztą tradycyjną  
lub meilową, przynieś do naszej szkoły! 

 
Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz! 

 
 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach 
ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny 
tel. 62 721 57 23 e-mail: zspzduny@wp.pl lub rblazejczyk@wp.pl 
 
 

 
 

ZGŁOSZENIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

Nazwa kursu: ______________________________ 

    

    Imię, imiona:   

Nazwisko:   
Adres zamieszkania  
 
Nr tel: 

  

  

Data urodzenia:   

Miejsce urodzenia:   

PESEL:   

    

    
Informujemy, że przedstawione wyżej dane osobowe będą zabezpieczone               
i przechowywane zgodnie z wewnątrzszkolną instrukcją RODO. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów rekrutacji. 

   

     ____________________________________ 

      Podpis i data 

 

 


