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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI 
ZAWODU 

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE UCZESTNIKA KURSU 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA 

 

Data i miejsce urodzenia   

PESEL  

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

ADRES ZAMIESZKANIA ( ulica, 

numer domu lub mieszkania, 

miasto) 

 

NAZWA FIRMY   

ADRES FIRMY (ulica, kod 

pocztowy, miasto) 

 

NIP (do wystawienia faktury)  

 

 

 

                                                                                                          …………………………………………….. 

    Podpis uczestnika kursu 
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OŚWIADCZAM , IŻ POSIADAM ( prosimy o zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola): 

 tytuł mistrza w zawodzie, którego będę nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres 

zawodu, którego będę nauczać 

 
tytuł zawodowy w zawodzie, którego będę nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do 

zawodu, którego będę nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego 

będę nauczać, oraz świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, 

technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia 

szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej  

 
tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będę 

nauczać i co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie, którego będę nauczać 

oraz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum 

technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub 

technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego kształcących w 

innym zawodzie niż ten, którego będę nauczać, lub średniego studium zawodowego 

 
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla 

zawodu, którego będę nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, 

którego będę nauczać lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku niż 

odpowiedni dla zawodu, którego będę nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy 

w zawodzie, którego będę nauczać 

 
tytuł zawodowy w zawodzie, którego będę nauczać lub w zawodzie pokrewnym do 

zawodu, którego będę nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie, 

którego będę nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub 

branżowej szkoły I stopnia 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o konieczności wniesienia opłaty za 

kurs pedagogiczny z góry oraz braku możliwości zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie zajęć przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku za pomocą komunikatora MICROSOFT 

TEAMS oraz, że posiadam urządzenia techniczne umożliwiające płynną transmisję 

obrazu i dźwięku. 

Potwierdzam podpisem, że wszystkie informacje podane wyżej są prawdziwe. 
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