Datum (fylls i av skolan)

Vuxenutbildningen

Efter antagningen kommer uppgifterna att skickas till CSN.
Nedan lämnade uppgifter registreras i skolans administrativa system för skola och barnomsorg
och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) före den 25 maj 2018 och dataskyddsförordningen
(GDPR- General Data Protection Regulation) efter den 25 maj 2018.

Ansökan/studieplan till Vuxenutbildningen, Distansutbildning
Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

c/o adress

Telefon

Ort

E-post

□

□

Skyddad identitet

Skyddad adress

□
Har du uppehållstillstånd?
□ Ja
□ Nej
Ja
Nej

□

Ja

Nuvarande sysselsättning
Har arbete
Är arbetssökande

□

Föräldraledig

vilken?………………………………….
Jag Annan,
har tidigare
läst inom vuxenutbildningen
Jag läser nu inom vuxenutbildningen

□
□

□

Studerar

□

Annan

□ Nej

□

Sjukskriven

Vad? ……………………………………………………………….

Kurser som söks

Kurskod

Kurser

Poäng

Kursstart

Studietakt

Övrig information jag vill lämna, t.ex. behov av stöd / funktionsnedsättning
………………………………………………………………………………………………………………………….

Jag har planerat studierna med studie- och yrkesvägledare

□

Nej

□

Ja

Om ja, med vem?........................................................................................

Studieplan – Genomförd svensk utbildning (Bifoga betygskopia)

□
□
□
□
□

Grundskola/enhetsskola/realskola

□
□

Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning

Samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog/gymnasiebetyg
Slutbetyg/gymnasieexamen/studiebevis

Eftergymnasial utbildning, ange vilken ………………………………………………………………..
Högskoleutbildning, antal poäng …………………………..

Studieplan – Genomförd utländsk utbildning (Bifoga betygskopia)
Från vilket land kommer du?

Hur många år har du studerat

Betyg från hemlandet bedömda av UHR i Sverige

□ Ja

□ Nej

Avslutade kurser i svenska

Grund svenska som andraspråk

Gymnasial svenska som andraspråk

Sfi nivå:………………………

□ nivå……………….

□ nivå…………………

Studieplan – Syfte med studierna

□ Slutföra en påbörjad studieplan
□ Studera till gymnasiekompetens/slutbetyg/gymnasieexamen
□ Behörighetskomplettering för högre studier kurs/program
Obligatoriskt, uppge vilken utbildning: …………………………………………………..

□ För kommande yrkesval eller för vidare utveckling inom pågående yrkesverksamhet
□ Annan orsak, ange vilken ………………………………………………………………
Mål med studierna – Vad vill jag uppnå med studierna
Mål
………………………………………………………………………………………………………………

□ Jag bifogar kopior av mina betyg.

Ej rätt ifylld ansökan sänds i retur.

Jag avser att söka studiestöd

Ja □

Nej □

(kom ihåg ansökan till CSN)

Underskrift sökanden
Datum

Underskrift

Boende i annan kommun, hemkommunens beslut

□

Interkommunal ersättning betalas

Kommun…………………………………. Datum……………...

□

Interkommunal ersättning betalas ej

Underskrift……………………………………………………….
Namnförtydligande………………………………………………

Telefonnummer……………………………

Titel………………………………………………………………

ANA/man 2018-05-07

GISLAVEDS GYMNASIUM
Post- och leveransadress: Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress: Gislegatan 5, Gislaved
Webbplats: gisgym.gislaved.se

Telefon: 0371–819 00
Fax: 0371–807 32
E-post: gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se

