..........................................................................
(pieczątka zakładu pracy)

..........................................................................
(miejscowość i data)

Regon ........................................................
NIP ...............................................................
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, iż przyjmę na praktyczną naukę zawodu ucznia/uczennicę
..........................................................................................ur. .......................................................
w zawodzie....................................................................................................................................
jeżeli zostanie przyjęty(a) do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ciechanowcu na rok szkolny
2021/2022.
2. Opiekunem ucznia będzie............................................................................ ur. …………….....
(imię i nazwisko)
Zatrudniony w tutejszym zakładzie pracy, posiadający przygotowanie zawodowe
........................................................................................................................................................
(rodzaj i numer dokumentu)
i przygotowanie pedagogiczne.......................................................................................................
(nr dokumentu, przez kogo i kiedy wydany)
........................................................................................................................................................
posiadający..............-letni staż pracy w zawodzie.........................................................................
3. Uczeń/uczennica w czasie zajęć praktycznych w zawodzie..........................................................
Narażony/na będzie na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia.........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
*zawody zgodne z klasyfikacją zawodów : kucharz, sprzedawca, cukiernik, wędliniarz, piekarz, stolarz,
mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, rolnik, blacharz samochodowy, murarz-tynkarz,
elektromechanik, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik, dekarz, krawiec, mechanik operator
pojazdów i maszyn rolniczych, ślusarz, fotograf, tapicer, monter izolacji budowlanych, blacharz,
elektromechanik pojazdów samochodowych, kowal, zegarmistrz, kominiarz, cieśla, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn
leśnych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
*w przypadku braku przygotowania pedagogicznego zobowiązuję się do ukończenia kursu pedagogicznego do
końca sierpnia 2021 r.

.....................................................................................................
(pieczęć i podpis kierownika zakładu pracy)i
i

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, (86) 2771134,
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail rodozsoiz-ciechanowiec@wp.pl O zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych informujemy na stronie
www.zsoiz-ciechanowiec.pl w zakładce RODO
i

