
                                                                                                                                      Lubaczów,……………………………….. 

 

 

 

 

PODANIE O PRZYJECIE DO INTERNATU 

Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 

 

 

            Proszę o przyjęcie mnie na mieszkańca internatu w roku szkolnym 2022 /2023   od dnia   ................................... 

 

 

Nazwisko i imię    ................................................................................................................................................................ 

 

szkoła  ..............................................................specjalność .................................................................. klasa ……………. 

                                                      

 

Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................................ 

                             

 Data urodzenia ............................... Miejsce urodzenia .......................................................... 

 

Nazwisko i imię ojca ( opiekuna prawnego )  ......................................................................... 

 

Nazwisko i imię matki ( opiekuna prawnego ) ........................................................................ 

 

Nazwisko rodowe matki .......................................................................................................... 

 

Numer telefonu rodziców   …………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu ucznia ………………………………………………………………………………. 

 

Seria i numer   Dowodu Osobistego, Paszportu  .................................................................... 

 

 

Numer  PESEL 
 

 

Jako przyszły mieszkaniec internatu zobowiązuję się : 

 

I. Stosować się do ustalonego rozkładu dnia i tygodnia:  

- przestrzegać ustalonych rozkładem dnia godzin na pobudkę i sen  

- właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na obowiązkową naukę własną  

- przestrzegać godzin przeznaczonych na posiłki  

- przyjmować gości w czasie i miejscach do tego ustalonych  

- każdorazowo uzyskać zgodę wychowawcy na wyjście poza internat w godzinach nie przeznaczonych na ten cel  

oraz po kolacji.  

II. Sumiennie wykonywać obowiązki szkolne:  

- przestrzegać rozkładu zajęć obowiązującego w szkole, nie opuszczać zajęć bez ważnej przyczyny     

 (każdorazowo informować wychowawcę o zmianie rozkładu zajęć lub przyczynie ich opuszczenia)  

- informować wychowawcę grupy o trudnościach w nauce  

- aktywnie włączać się do udzielania pomocy w nauce innym wychowankom  

- wytwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, przyjaźni i przenosić ją na współmieszkańców 

III. Dbać o internat:  

- troszczyć się o czystość i higienę osobistą, przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ 

- dbać o sprzęt i urządzenia w internacie, w przypadku wyrządzenia szkody pokryć jej koszty lub naprawić na swój koszt  

- uczestniczyć w doraźnych pracach porządkowych podnoszących wygląd i estetykę internatu.  

 

 

 

.....................................................      .......................................................... 

podpis rodzica             podpis ucznia 

           



Oświadczam/y, że dziecko ma trudności z dojazdem do szkoły:                                                    TAK                   NIE 

a) ze względu na odległość szkoły od miejsca zamieszkania, która wynosi: ........................ km 

b) brak bezpośredniego połączenia                                                                                                 TAK                  NIE 

 

                                                                                                                                ....................................................................... 

                                                                                                                                   (własnoręczny podpis ojca, matki ,opiekuna)   

 

 Oświadczam/y, że dziecko zgłoszone do internatu jest członkiem rodziny wielodzietnej :             TAK               NIE 

 

Wraz z dzieckiem rodzina liczy ............. członków (w tym : ..............dzieci) 
 

....................................................................... 

                                                                                                                                      (własnoręczny podpis ojca, matki, opiekuna)   

 

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko zgłoszone do internatu i nie zamieszkuję wspólnie                    

z ojcem/matką dziecka. 
....................................................................... 

                                                                                                                                      (własnoręczny podpis ojca, matki, opiekuna)   

 

Dobrowolnie oświadczam, że moja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej :              TAK               NIE 

 

Miesięczny dochód  na jedna osobę  nie przekracza kryterium dochodowego  
                                                                                                                                                                        

…....................................................................... 

    własnoręczny podpis ojca, matki, opiekuna 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.  
  

 

      ......................................................................                                                                   .......................................................... 

   własnoręczny podpis ojca, matki, opiekuna.                                                                         własnoręczny podpis ucznia 

 

 

Klauzula zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji                                 
 

Zgodnie z art. 6 ust. l lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  

administratora danych  Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie ul. Kościuszki 161, 37 600 Lubaczów  

dla potrzeb rekrutacji dotyczącej pobytu w Internacie  Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie. 

 

 

....................................................................... 

                                                                                                                                      (własnoręczny podpis ojca, matki, opiekuna)   

 
 

     

W  wyniku   przeprowadzonej rekrutacji kandydat otrzymał ……………….  punktów. 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej zastał przyjęty/ nie przyjęty na wychowanka internatu w roku szkolnym 2022/2023.  

Kandydat nie został przyjęty do internatu lub został przyjęty warunkowo  z powodu : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej :         

 

 

 

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja do internatu 



 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż : 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w 

Lubaczowie. 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl . 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w celu wzięcia udziału 

w procesie rekrutacyjnym dotyczącym pobytu dziecka/ucznia w internacie. 

4.Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

5.Dokumenty aplikacyjne, przez kandydatów, którzy nie otrzymali miejsca pobytowego w Internacie należy 

odebrać w terminie 14 dni. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone. 

6.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych.  

7.W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora będzie skutkować niezrealizowaniem Pani/Pana wniosku. 

10.Pani/Pana nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11.Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji                

międzynarodowej. 

 

 

 

                                                        .......................................... 
                                                                                    (data i podpis) 

 

 

mailto:justyna@ciechanowski.net.pl

