
 

Dyrektor Zespołu Szkół  

im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży 

 

 

 

Podanie o przyjęcie do szkoły 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie na semestr ___ Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  

Ukończona szkoła: 

gimnazjum, 

zasadnicza szkoła zawodowa. 

 

Dane osobowe kandydata 

Imię: ________________________________ Nazwisko: __________________________ 

Drugie imię: __________________________ PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Data urodzenia: _______________________ Miejsce urodzenia: ___________________ 

Imię i nazwisko matki:  _____________________________________________________ 

Imię i nazwisko ojca: ________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania kandydata 

Miejscowość: ________________________ Gmina: _____________________________ 

Kod pocztowy:  ___  ___   –   ___  ___  ___ Poczta: _____________________________ 

Ulica: ______________________________ Numer domu: ___ Numer mieszkania: ___ 

Telefon: ____________________________ E-mail: _____________________________ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia, nazwiska i wizerunku dziecka w gablotach i na tablicach ogłoszeniowych 

w szkole, w mediach elektronicznych, w prasie i telewizji. 
 

__________________________ __________________________ 

data podpis kandydata 

 

Wymagane załączniki: 

— dwa zdjęcia, 

— świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. 

 

 



 

Dyrektor Zespołu Szkół  

im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży 

 

 

 

Podanie o przyjęcie do szkoły 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie na semestr ___ Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie 

__________________________________________________________________________ 

 

Dane osobowe kandydata 

Imię: ________________________________ Nazwisko: __________________________ 

Drugie imię: __________________________ PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Data urodzenia: _______________________ Miejsce urodzenia: ___________________ 

Imię i nazwisko matki:  _____________________________________________________ 

Imię i nazwisko ojca: ________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania kandydata 

Miejscowość: ________________________ Gmina: _____________________________ 

Kod pocztowy:  ___  ___   –   ___  ___  ___ Poczta: _____________________________ 

Ulica: ______________________________ Numer domu: ___ Numer mieszkania: ___ 

Telefon: ____________________________ E-mail: _____________________________ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia, nazwiska i wizerunku dziecka w gablotach i na tablicach ogłoszeniowych 

w szkole, w mediach elektronicznych, w prasie i telewizji. 

 

 
 

__________________________ __________________________ 

data podpis kandydata 

 

 

Wymagane załączniki: 

— dwa zdjęcia, 

— świadectwo ukończenia szkoły średniej. 


