PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
Proszę o przyznanie miejsca w Internacie ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku w roku szkolnym …………/………..
mojemu synowi/córce…………………………………………………………………………………………….........................
(imiona i nazwisko dziecka)
I. DANE PERSONALNE DZIECKA:
1. Data urodzenia: ………………………………. miejsce urodzenia: ……………………………………………………………..
2. PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………..................
3. Obywatelstwo: ……………………………………………………………………………………………………………………............
4. Adres zamieszkania: ul. ……………………………………………………….. nr domu …………….. nr lokalu …………….
kod ………………………………… miejscowośd ……………………………………………………....
gmina …………………………………… województwo ………………………………………………..
5. Adres zameldowania (podad jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):
…………………………………………………………....................................................................................................
Uwaga! Warunkiem zameldowania w internacie jest dostarczenie w dniu przyjęcia do internatu aktu
urodzenia wraz z potwierdzonym miejscem stałego zameldowania(w przypadku osób
niepełnoletnich).W przypadku osób pełnoletnich wystarczy dowód osobisty.
6.Odległośd od miejsca stałego zamieszkania do szkoły w km.
…................................................................................
Możliwośd dojazdu do szkoły(środki lokomocji, czas dojazdu)................................................................
II. SZKOŁA:
1. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………….
2. Klasa / profil: ……………………………………………………………………………………………………………………..
3. Typ szkoły (proszę zaznaczyd): Szkoła zawodowa/ Technikum

/ Liceum ogólnokształcące

III. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW:
1. Matka / opiekun imię …………………………………….. nazwisko ………………………………………………………....
nazwisko panieoskie ………………………………………………………………………………………..............................
adres ……………………………………………………………………………………………………….......................................
nr telefonu …………………………………………………………………………………………………...................................
2. Ojciec / opiekun: imię …………………………………….. nazwisko …………………………………………………………
adres ……………………………………………………………………………………………………….....
nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………

IV. INNE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stan zdrowia, uczulenie na leki, wskazania lekarskie, wydane
opinie i inne ważne informacje, o których powinni wiedzied wychowawcy w celu sprawowania właściwej
opieki nad dzieckiem):

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczamy, że przedstawione
przez nas informacje są zgodne ze stanem faktycznym, które poświadczamy własnoręcznym podpisem.
Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji.
Wyrażam zgodę – na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako rodzica (prawnego opiekuna) w zakresie
rekrutacji oraz działalności dydaktyczno –wychowawczo –opiekuoczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: (Dz. U. 2014r. poz.
1182 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka oraz mojego jako rodzica (prawnego opiekuna): do promowania
działao związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą o Systemie
Oświaty (Dz. U. 2004 r nr 256. poz. 2572 z późn. zm.)

Podpisy rodziców /opiekunów:……………………………….…………………………..

