UWAGA: PODANIE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DYREKTOR
NIEPUBLICZNEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W WEJHEROWIE
PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na listę słuchaczy semestru .............................. w roku szkolnym

2021/2022
KANDYDAT

NR TELEFONU SŁUCHACZA………………………………………………………………
Adres e-mail……………………………………………………………………………………
1. Nazwisko ………………………………………………………….. imiona ………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia :dzień ………… miesiąc ……….. rok ………. w ………………………………
woj ………………………….…………… kraj …………………………………………………………………
3. Imiona rodziców ………......……/…...…......……….Nazwisko panieńskie / u mężatek / ……………………...
4. Adres stałego zameldowania:…………………………………………………………………………………..
5. Adres do korespondencji 1/ : ……………………………………………………………………………………
6. Stan cywilny: …………………….. narodowość ………………… obywatelstwo ……………………………
7. Seria I numer DO ………………………………… PESEL …………………………………………………..
8. Uczyłem się języków obcych / jakich i ile lat / ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
9. Ukończyłem szkołę / nazwa szkoły /: ………………………………………………….....................................
miejscowość ………………………… woj. …….…………………… rok ukończenia…………………………..

Prawidłowość danych zawartych w podaniu
stwierdzam własnoręcznym podpisem

Wejherowo, dnia ………………… 20……..r.

…………………..………….……….
Podpis kandydata

Oświadczam, że zgadzam się aby moje dane osobowe były wykorzystywane (zbierane,
przechowywane, utrwalane i usuwane) przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w
Wejherowie wyłącznie w wykonywaniu celów statutowych szkoły.
……………………………………
(własnoręczny podpis)

DOKUMENTY ODEBRAŁ(A/E)M…………………………………………..

POUCZENIE DLA KANDYDATA
Podanie winno być wypełnione czytelnie i dokładnie. Podstawowe dane personalne takie jak: nazwisko, imię,
imię ojca i matki, data urodzenia, adres zamieszkania /z kodem pocztowym/ należy wpisać drukowanymi
literami.
Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osób/ tymczasowym zaświadczeniu
tożsamości/ lub metryce urodzenia.
Objaśnienia dotyczące odnośników:
1/ wypełnić, jeśli kandydat mieszka czasowo poza stałym miejscem zamieszkania
Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 247 KK – za składanie nieprawdziwych danych.

Do podania załączam:
1. Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej / Szkoły Podstawowej / Gimnazjum – ostatnia
UKOŃCZONA SZKOŁA
2. 2/3 fotografie legitymacyjne
3. Osoby nie posiadające jeszcze dowodu Akt Urodzenia - oryginał
4. opłatę wpisowego (50 zł) w sekretariacie szkoły lub ksero wpłaty wpisowego na konto „Zespół Szkół
Niepublicznych w Wejherowie Os. Kaszubskie 27 BANK PKO Nr 73 1240 5598 1111 0010 3394 3779”

