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. Adres zamieszkania: ul. ……………………………………………………….. nr domu …….……….. nr lokalu …….……….
kod ……………………..……………… miejscowośd ………………………………….……………………………....
gmina ………………..……………………… województwo …………………………………………………………..
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: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW:
…………………………………………………………………………………………….........................................................................
(imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

…………………………………………………………………………………………….........................................................................
( adres rodziców/prawnych opiekunów, nr telefonu kontaktowego)

…………………………………………………………………………………………….........................................................................
IV Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na zamieszkanie w internacie.
Zobowiązuje się do poinformowania o wszelkich zaistniałych zmianach w tej kwestii.
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.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną* do przetwarzania danych osobowych i dobrowolnie
wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka oraz zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie
wizerunku mojego i mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO); Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeo – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego,
oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe oraz zgodne z
rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym.

Podpisy rodziców /opiekunów:……………………………….………………………………………………..………………….………..
* Klauzula informacyjna dostępna jest na tablicy ogłoszeo w pokoju wychowawców, budynku szkoły na tablicy ogłoszeo – „rekrutacja”,
oraz na stronie www.zsplipsko.com

