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Sz. P. Dyrektor 

Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 

w Krzyżu Wielkopolskim 
 

Proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wybranej kwalifikacji 

(zaznaczyć jedną wybraną kwalifikację w wybranym zawodzie): 

 

1. Sprzedawca - 522301 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

A.18. Prowadzenie sprzedaży  

 

2. Technik handlowiec - 522305 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

A.18. Prowadzenie sprzedaży  

A.22. Prowadzenie działalności handlowej  

 

3. Technik spedytor - 333108 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu  

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów  

 

4. Technik ekonomista - 331403 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji  

A.36. Prowadzenie rachunkowości  

 

 

 

 



5. Elektryk - 741103 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  

E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  

 

6. Technik elektryk - 311303 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  

E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych  

 

7. Ślusarz - 722204 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  

 

8. Technik mechanik - 311504 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

 

9. Technik obsługi turystycznej - 422103 (postawić krzyżyk w polu wyboru kwalifikacji) 

Symbol i nazwa kwalifikacji 
Pole 

wyboru 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych  

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych  

 

Deklaruję uczestnictwo we wszystkich zajęciach obowiązkowych objętych programem kursu 

w zakresie danej kwalifikacji. 

 

 

 

 

 
…………..........………………...…………………… 

podpis wnioskodawcy 

 


