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NR LEGITYMACJI…………………… 
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………………………………………………

……………………………………………..

PROSIMY  WYPEŁNIAĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 

IMIĘ……………..…………………DRUGIE IMIĘ …………………………................. 
 

NAZWISKO……………..…………… 
 

 

I Liceum   

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

ul. Bukowska 16 

60-809 Poznań 

 

 

PODANIE 
 

Proszę o przyjęcie do klasy ……………………………………………………. 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły gimnazjalnej    
(podstawowej) oraz szkoły zawodowej. 
 

Poznań, dnia………………………..                                …………………………………….. 
                podpis kandydata 

DANE DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ 

ADRES ZAMELDOWANIA (proszę wpisać nazwę miejscowości i kod pocztowy) 
……………………………………………………………………………………..
A��� !A"#� !$A%#A (proszę wpisać nazwę miejscowości i kod pocztowy) 
……………………………………………………………………………………..
�A&A # "#EJSCE URODZENIA 

…………………………………………………………………………………… 
IMIONA RODZICÓW 

…………………………………………………………………………………… 
TELEFON KONTAKTOWY 

…………………………………………………………………………………… 
ADRES E-MAIL (OBOWIĄZKOWO)  
 

PESEL  

 

 

 

 

 

 

P'()*(+,- do klasy 
R./ 01/2  2018/2019 

 

34567

Wolny 

s894:;45

 

 

 

 

 
Z<=>?@B 

ECFGHIJK …………………............................................................................ 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 



�L$M"�%&O WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY 

· 3 podpisane fotografie 

· wypełnione podanie do szkoły 

· ostatnie świadectwo szkolne ORYGINAŁ lub inny dokument potwierdzający 
przebieg nauki 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA SŁUCHACZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH 

 
1. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek i 

kolegów. 

2. Swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju i atmosfery pracy w salach lekcyjnych i na 
korytarzach. 

3. Wykonywać polecenia organizacyjne dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły. 

4. Nie przychodzić do szkoły po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków. 

5. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania 
alkoholu i środków odurzających. 

6. Nie wolno zapraszać osób postronnych na teren szkoły. 

7. Szanować mienie szkolne - w razie zniszczenia słuchacz szkoły odpowiada 
materialnie za zniszczenia. 

8. Nieprzestrzeganie regulaminu może być przyczyną skreślenia z listy uczniów szkoły. 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Porządkowego Szkoły. 
 

Data…………………………  Podpis…………………………………………  

 
WAŻNA INFORMACJA!  

Słuchacz, który nie uzyska 50% frekwencji w okresie semestru nie może przystąpić do 
egzaminu semestralnego i tym samym zostaje skreślony z listy uczniów, z adnotacją 
NIEKLASYFIKOWANY/A. Szkoła nie ma obowiązku poinformowania słuchacza o w/w 
fakcie. 

 

Data…………………………  Podpis……………………………………….…  
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu w celu przeprowadzenia 

rekrutacji do szkoły. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam 
zgodę na przekazanie tych danych szkole oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do 

nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania 

tych danych przez te podmioty. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że 
przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawienia w siedzibie 

szkoły.       
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że 
dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuje się do 
niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.   

 

 

Data…………….………………  Podpis……………………………………………………  

 

 


