FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na rok 2018/2019

Miejsce na zdj´cie

Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam
“Publishing School” w Krakowie

kierunek multimedialny – front-end developer
Uwaga: Informacje zawarte w formularzu są przeznaczone wyłącznie do użytku Szkoły.

Imi´ ................................................ Nazwisko ...........................................................................................
PESEL

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Data urodzenia: dzień

☐☐ miesiąc ☐☐

Czy jest Pani/Pan delegowana/y przez firm´?

rok

☐☐☐☐

 NIE

 TAK Jakà? (nazwa, adres, NIP)

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

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
woj. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Adres sta∏ego zameld. ul. ............................................ ☐☐-☐☐☐ ...........................................
Adres do koresp. ul. .............................................. ☐☐-☐☐☐ .................................................
Miejsce urodzenia

Tel. kontaktowy

☐☐-☐☐☐☐☐☐☐ kom.☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
 

mail ..................................................................................................................……........................………..
Nazwa i adres miejsca pracy (opcjonalnie) ...............................................................……............................
Numer dowodu osobistego

☐☐☐	
 ☐☐☐☐☐☐

Nazwa ukoƒczonej szko∏y Êredniej .........................................................................................…......…........
Rok ukoƒczenia

☐☐☐☐ Miejsce ukoƒczenia

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

Nazwy i rok ukoƒczenia szkó∏ pomaturalnych, uzyskane zawody ................…….......................................
.......................................................................................................................................................................
Nazwa, rok i kierunek ukoƒczenia uczelni wy˝szej ................……............................................................
Aktualnie a) studiuje w ……………...........……................... kierunek .......................................... rok .....
b) przerwane studia, kierunek ..................................................... zaliczony rok .........................
Zainteresowania/sposób spędzania wolnego czasu ......................................................................................
Przebyte szkolenia, kursy .......................................................……..............................................................

1. Jak Pani/Pan ocenia stopieƒ swojej znajomości języka angielskiego?

 s∏aby

 podstawowy

 Êrednio zaawansowany

 zaawansowany

2. Na jakim poziomie jest zdany przez Panią/Pana egzamin z języka angielskiego?

 brak zdanego egzaminu

 B2

 C1

 jeÊli inny poziom, to jaki? ................

3. Jak oceniono Pani/Pana znajomość matematyki na Êwiadectwie ukoƒczenia szkoły Êredniej?
 dostateczny
 dobry
 bardzo dobry
 celujący
4. Jak ocenia Pani/Pan własne umiejętności logicznego myślenia?
 jestem racjonalna/y i skutecznie planuję swoje działania

 uczestniczyłem z wynikiem pozytywnym w sprawdzianach logicznego myślenia
 mam potwierdzony badaniami wysoki iloraz inteligencji IQ, jego wynik to ........................
5. Jakie zna Pani/Pan programy lub języki programowania do tworzenia stron www?
nazwa ………..…..........… stopieƒ znajomoÊci:  s∏aby  Êredni  dobry  b. dobry
nazwa ………......….….… stopieƒ znajomoÊci:  s∏aby  Êredni  dobry  b. dobry
nazwa ………......….….… stopieƒ znajomoÊci:  s∏aby  Êredni  dobry  b. dobry
6. Jak ocenia Pani/Pan własną znajomość HTML?

 nie znam

 znam słabo

 znam dobrze

7. Czy ma Pani/Pan własną stronę www?  Nie

 znam bardzo dobrze

 Tak

8. Jeśli tak, to czy wykonała/ł ją Pani/Pan samodzielnie?  Nie

 Tak

9. Jak Pani/Pan wyobraża sobie przyszłą pracę? ........................................................................................
...........................................................................................................................................................
10. W jaki sposób zamierza Pani/Pan wykorzystać zdobyte w “Publishing School” umiejętności?
…………………………………............………………………….........…….......…………….......
…………………………………............………………………….........…….......…………….......
Kandydat dowiedzia∏ si´ o Szkole z: a) Internetu wyszukując słowa kluczowe: ...............................................
................................................................................................... b) od …………………………….....……….………
Kraków, dnia ………………………..

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Podpis Kandydata

……………………….......……………..………

 pozytywny

 negatywny

Uzasadnienie: ………………………........…………...............…………………………………………………
Kraków, dnia ………………………..

Podpis Dyrektora Szko∏y ……………..…………...………

