
ZGŁOSZENIE 

SZKOŁY 
 

 

DANE SZKOŁY 

Nazwa i adres szkoły 
(lub pieczęć szkoły) 

 
 
 

Telefon do szkoły  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko opiekuna  

Telefon do opiekuna  

NALEŻY WPISAĆ LICZBĘ ZGŁASZANYCH UCZNIÓW 

9:00 Wszystko, co powinien wiedzieć uczeń o maturze. 
Jolanta Gołaszewska – Dyrektor OKE ŁOMŻA 

 

10:00 
Matematyka – daj się oczarować! 
dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB  
– Wydział Informatyki PB 

 
Jak osiągnąć sukces na maturze  
z biologii? 
Dorota Mościcka – OKE ŁOMŻA 

 

11:00 
Matematyka – daj się oczarować! 
dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB  
– Wydział Informatyki PB 

 
Wszystko, co powinien wiedzieć  
uczeń o maturze z fizyki.  
Mirosława Żuber – OKE ŁOMŻA 

 

12:00 
Jak przygotować się do matury  
z matematyki? 
Iwona Łuba – OKE Łomża 

 

Teza czy hipoteza? Krótko o tym jak 
budować wypowiedź argumentacyjną  
na egzaminie maturalnym z języka 
polskiego.  
Zbigniew Kosiński – OKE ŁOMŻA 

 

13:00 
Jak przygotować się do matury  
z matematyki? 
Iwona Łuba – OKE Łomża 

 

Jak przygotować się do egzaminu  
maturalnego z języka obcego 
nowożytnego? 
Mariusz Zysk – OKE ŁOMŻA 

 

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A,  

15-351 Białystok z dopiskiem „Centrum Rekrutacji”, wysłać faxem na numer 85 746 71 49 lub na adres e-mail: 

kursy@pb.edu.pl 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję,  
że administratorem danych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia 
procesu rekrutacji i realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki 
Białostockiej i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której 
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.  
 

Zapoznałam/zapoznałem się. 
 

Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Mam świadomość, że w każdej 
chwili przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody. 

 

 

 

 

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

 (data i czytelny podpis opiekuna) 

mailto:kursy@pb.edu.pl

