Grodków, dnia...............................

Nazwisko i imi

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

PODANIE
KARTA S UCHACZA
Prosz o przyj cie mnie na ………… semestr*
LICEUM OGÓLNOKSZTA

CE DLA DOROS YCH W GRODKOWIE

Po gimnazjum – 3 lata

Po szkole zawodowej – 2 lata

NIEPUBLICZNA SZKO A POLICEALNA DLA DOROS YCH W GRODKOWIE
technik informatyk – 2 lata;

technik administracji – 2 lata;

technik rachunkowo ci – 2 lata;

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
technik budownictwa – 2 lata;
technik mechanik – 2 lata;
*)

technik rolnik – 2 lata;
technik ekonomista – 2 lata;

w przypadku sk adania podania na semestr wy szy ni 1-szy, prosz poda adres poprzedniej szko y

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

zyk obcy, który chcia by /chcia aby uczy si w szkole:
j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

inny …………………

WIADCZENIE:
W przypadku przerwania nauki z w asnej winy zobowi zuj si do wniesienia pe nej op aty za ca y semestr
ustalonej przez organ prowadz cy szko . Jednocze nie zobowi zuj si do wp acania czesnego do ko ca
miesi ca poprzedzaj cego nowy miesi c nauki. Potwierdzam znajomo statutu szko y.

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

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

(data)

(podpis kandydata)

Do podania za czam:
wiadectwo uko czenia …………………………………….
…… zdj cia
kserokopia dowodu osobistego
inne ......................................................................................
US UGI W ZAKRESIE EDUKACJI JAN
SKI
49-200 GRODKÓW, UL. WARSZAWSKA 42
Tel./fax 77 415-43-50
www.szkolyzaocznegrodkow.pl
e-mail: sekretariat@szkolyzaocznegrodkow.pl

Szko a

WYPE NIA SZKO A!!!
Decyzj szkolnej komisji rekrutacyjnej s uchacz/ka przyj ty/a do:
Semestr:
Data przyj cia do szko y
Nr w ksi dze s uchaczy

PROSZ WYPE NI D R UK O W A N YM I LITERAMI
1. Imi ............................................................ drugie imi .......................................................
nazwisko .................................................................................................................................
nazwisko rodowe: ................................................................................................................
imiona rodziców: 1. ........................................................

2. ..................................................

ojciec

matka

gimnazjalne
zawodowe
rednie

2. Wykszta cenie:

rok uko czenia szko y ni szego szczebla ……………

3. Data i miejsce urodzenia:

__

-

_ _

-

_ ___

obecne województwo:
………………………………..

(dd – mm – rrrr)

……………………………………………..

miejsce urodzenia

5. Seria i numer dowodu osobistego:

4. Numer ewidencyjny (PESEL)

Organ wydaj cy

W jakiej mieszkasz miejscowo ci:
wie
miasto poni ej 5 tys. mieszka ców
miasto powy ej 5 tys. mieszka ców

6. Miejsce zameldowania: ………………………………………………………
miejscowo

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

........................…

ulica

nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

poczta

telefon

gmina

telefon komórkowy

adres e-mail

Taki sam, jak miejsce zameldowania

7. Adres do korespondencji: .................................................

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

miejscowo

.....................…

ulica

nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

poczta

8. Powszechny obowi zek obrony:
a) stosunek do powszechnego obowi zku obrony
b) przynale no

gmina

poborowy
uregulowany

ewidencyjna do WKU ................................................................................................................................
miejscowo

Ja, ni ej podpisany/a o wiadczam, e zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
roku Nr 101 poz. 926 z póz. zm.) wyra am zgod na zbieranie oraz przetwarzanie moich danych osobowych celem nauki w szkole
oraz przekazanie niezb dnych danych w celach zg oszenia do egzaminów zewn trznych OKE we Wroc awiu.
Jednocze nie o wiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd .
………………………………………………….
czytelny podpis s uchacza

US UGI W ZAKRESIE EDUKACJI JAN
SKI
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Tel./fax 77 415-43-50
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