Í þessu umsóknarblaði er leitað eftir því hvort umsækjandi
uppfylli þau almennu skilyrði sem sett eru fyrir skólavist í
Lögregluskóla ríkisins.
Valnefnd skólans setur sérstök og nánari skilyrði þegar valið
verður milli hæfra umsækjenda.
Umsóknir og fylgigögn verða ekki endursend og þeim eytt að
ári liðnu nema hvað gögn þeirra sem hljóta skólavist eru
geymd í skólanum.
Með upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál. Upplýsingar
um heilsufar, bæði í umsókn og læknisvottorði, verða ekki
skráðar í gagnagrunna.

Gátlisti
Ef þú hefur ekki krossað í alla eftirfarandi reiti er umsókn þín
ekki tilbúin til sendingar. Berist hún þannig fær hún ekki
frekari meðferð.

Fylgir staðfest afrit frá skólum?
Hefur þú lokið námi sem er a.m.k. 68 einingar?
Uppfyllir þú öll heilbrigðisskilyrði?
Er búið að senda læknisvottorð þitt til Vinnuverndar?

(
(
(
(

)
)
)
)

Aðeins heilbrigðisstarfsfólk fjallar um læknisvottorð.
Sérstakt læknisvottorð frá Lögregluskóla ríkisins skal sent
Vinnuvernd, Brautarholti 28, 105 Reykjavík, annars verður
umsóknin ekki tekin til meðferðar.

______________________
Upphafsstafir umsækjanda

UMSÓKN UM SKÓLAVIST Í
LÖGREGLUSKÓLA RÍKISINS
Umsóknarfrestur er til 22. júní 2015
Með undirritun minni hér að neðan heimila ég að allra nauðsynlegra upplýsinga verði leitað um mig
vegna þessarar umsóknar.
Ég heimila jafnframt að leitað verði upplýsinga um mig í málaskrá lögreglunnar og hjá Sakaskrá ríkisins
og, ef þar eru skráðar upplýsingar um mig, verði þær teknar til skoðunar hjá valnefnd Lögregluskóla
ríkisins. Um vinnslu upplýsinga gildir reglugerð nr. 322/2001 um meðferð persónuupplýsinga hjá
lögreglu.

Ég lýsi yfir því að þær upplýsingar, sem fram koma í umsókn minni, eru gefnar eftir bestu vitund.
_________________________________________________________________________Kennitala:____________-_______
Staður og dagsetning

Nafn umsækjanda

Umsókn þessari og fylgigögnum með henni verður ekki skilað til baka!

SKRIFIÐ SKÝRT OG GREINILEGA
*

Með dvalarstað er átt við þann stað sem þú dvelur á meðan á umsóknarferlinu stendur, ef hann
er annar en lögheimili þitt. Áríðandi er að láta vita ef heimilisfang breytist á þeim tíma.

PERSÓNUUPPLÝSINGAR
Lögheimili

Götuheiti og húsnúmer

Póstnúmer

Sveitarfélag

* Dvalarstaður

Götuheiti og húsnúmer

Póstnúmer

Sveitarfélag

Símanúmer
Netfang
Vinnustaður

Maki/sambýlingur
Börn

Heimasími

Farsími

Vinnusími

Annar sími

Annar sími

Netfang

Götuheiti og húsnúmer

Kennitala maka/sambýlings

Póstnúmer

Sveitarfélag

Nafn maka/sambýlings

Nafn og aldur barns
Nafn og aldur barns
Nafn og aldur barns

FRAMHALDSNÁM

Ef einingar eru samtals
færri en 68 er
þýðingarlaust að
sækja um skólavist

Skóli

Prófgráða/réttindi

Ár

Einingar

Skóli

Prófgráða/réttindi

Ár

Einingar

Skóli

Prófgráða/réttindi

Ár

Einingar

Skóli

Prófgráða/réttindi

Ár

Einingar

NÁMSKEIÐ
Námskeið, prófgráða, réttindi
Námskeið, prófgráða, réttindi
Námskeið, prófgráða, réttindi

MEÐMÆLENDUR
Skrifaðu hér
upplýsingar um þrjá
einstaklinga sem
þekkja þig vel og hafa
má samband við

Nafn

Staða

Símanúmer

Nafn

Staða

Símanúmer

Nafn

Staða

Símanúmer

FYRRI STÖRF
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Vinnustaður

Tímabil

Vinnustaður

Tímabil

Vinnustaður

Tímabil

Vinnustaður

Tímabil

ÖKURÉTTINDI – ÖKUFERILL
Ökuskírteini fyrst útgefið

Ártal

Fullnaðarskírteini

Ökuréttindi

Ártal

Réttindaflokkar

Punktafjöldi

Fjöldi

Stöðvaður fyrir of hraðan akstur

Fjöldi

sinnum

Ölvunarakstur

Já/nei

Önnur umferðarlagabrot

Fjöldi

sinnum

TUNGUMÁLAKUNNÁTTA – MAT Á EIGIN GETU
A – skil og tala mjög vel
B – get haldið uppi samræðum án erfiðleika
C – get bjargað mér ef þarf

Enska
A

B

Þýska
C

A

B

Danska
C

A

B

Sænska/norska
C

A

B

C

Önnur tungumál sem umsækjandi hefur vald á, metin með sama hætti og hér að ofan eða með örfáum orðum.

SUNDKUNNÁTTA
Sundstig

Stig

Sundkunnátta góð 

Sundkunnáttu ábótavant 

Hér að neðan ert þú beðin/nn að gera grein fyrir öllum þeim tilvikum sem lögregla hefur þurft að
hafa afskipti af þér, utan umferðarlagabrotanna sem þegar hefur verið spurt um. Sérstaklega þarf
að gera grein fyrir kærum, dómum, réttindasviptingum og öðru líku, sé um það að ræða.
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HEILBRIGÐI
Ég tel mig vera andlega og líkamlega heilbrigða/n og færa/n til að gegna lögreglustarfi
Ágætt 

Heilsufar mitt er:

Gott 

Sæmilegt 


Slakt 

Annað sem taka þarf fram, t.d. ef umsækjandi er verulega lofthræddur, með mikla innilokunarkennd, með málgalla eða hvaðeina annað sem kann að valda erfiðleikum í starfi eða námi.

FJÁRHAGSSTAÐA
Ert þú í ábyrgðum fyrir aðra?
Skuldir mínar eru u.þ.b.

Upphæð

Já/nei

Ef svarið er já, hve miklum?
vegna

Skýrðu frá því ef þú ætlar að sinna starfi með skólanum og þá hvaða starfi.

PERSÓNULEIKAMAT OG FLEIRA
Lýstu þér í stuttu máli þar sem fram koma skoðanir þínar á kostum þínum og göllum. Ræddu
m.a. eftirfarandi atriði:
Kurteisi, hæfni til að umgangast fólk, þolinmæði, stundvísi, nákvæmni í vinnubrögðum, sjálfstæði
í vinnubrögðum, dómgreind, jákvæðni, iðni, reglusemi, dómharka, fíkniefnaneysla, áfengisneysla
og reykingar. Lendir þú oft í útistöðum við fólk, vini eða ættingja?

Þakka þér fyrir að fylla út þessa umsókn og senda valnefnd Lögregluskóla ríkisins
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