
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
na rok 2022/2023

„Publishing School“ Placówka Kształcenia Ustawicznego 
w Krakowie 

Roczny kurs przygotowujący do wykonywania zawodu 
Graphic designer specjalność Grafika reklamowa 

Uwaga: Zgodnie z RODO informacje zawarte w formularzu podlegają ochronie i są przeznaczone wyłącznie do użytku Szkoły w celu realizacji usługi edukacyjnej. 

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

Czy jest Pani/Pan delegowana/y przez firmę?  NIE  TAK    Jaka? (nazwa, adres, NIP)

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

Data urodzenia:  dzień ☐☐ miesiąc ☐☐  rok ☐☐☐☐
Adres stałego zameld. ul. .................................................. ☐☐-☐☐☐ ...........................................

Adres do koresp. ul. .................................................... ☐☐-☐☐☐ .................................................

Telefon komórkowy ☐☐☐  ☐☐  ☐☐  ☐☐ 
Mail ............................................................................................................……............................……….. 

Rodzaj ukończonej szkoły, wyuczony dotąd zawód (zawody): 

zawodowa/średnia/pomaturalna .................................................................................................................... 

wyższa ........................................................................................................................................................... 

kursy .............................................................................................................................................................. 

Aktualnie studiuję/uczę się w ....................................................................................................................... 

Wykonywany aktualnie rodzaj pracy ........................................................................................................... 

Miejsce na zdj´cie 
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1. Na jakim komputerze Pani/Pan pracuje?  PC  Mac

2. Jakie Pani/Pan zna programy komputerowe?  Proszę określić stopień ich znajomości.

nazwa ………..…..........… stopień znajomości:    słaby    średni    dobry    b. dobry 

nazwa ………..…..........… stopień znajomości:    słaby    średni    dobry    b. dobry 

nazwa ………..…..........… stopień znajomości:    słaby    średni    dobry    b. dobry 

nazwa ………..…..........… stopień znajomości:    słaby    średni    dobry    b. dobry 

nazwa ………..…..........… stopień znajomości:    słaby    średni    dobry    b. dobry 

3. Co w obszarze reklamy i grafiki reklamowej interesuje Panią/Pana najbardziej? .................................. 
…………………...…………....………………….………………………….…......…………….… 

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

4. W jaki sposób zamierza Pani/Pan wykorzystać zdobyte w “Publishing School” wiadomości i umie- 
       jętności z zakresu reklamy i grafiki reklamowej?

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

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

5. Dowiedziałam/łem się o Szkole:
a) z internetu, wpisując słowa kluczowe: ........................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

b) od …………………………….....……..........................................................................….……… 

Kraków, dnia ………………………..     Podpis Kandydata    ……………………….......……………..……… 

Wynik rozmowy wstępnej  pozytywny  negatywny

Uzasadnienie: ………………………........…………...............…………………………………………… 

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

Kraków, dnia ……………….......………..           Podpis Dyrektora Szkoły  ……………..…………...………
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