
Czarnków, dn. ............................................ 
         

DO KIEROWNIKA INTERNATU 

Zespołu Szkół im. Józefa Nojego 

ul. Chodzieska 29 

64-700 Czarnków 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do internatu w roku szkolnym…………………........... 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA DO INTERNATU*: 

Nazwisko, imię (imiona) …………….………………………………………………………… 

Klasa, typ szkoły ……………….…, nr telefonu……………………., e-mail………………... 

Data i miejsce urodzenia ……….……………………………………………………………… 
    (dzień, miesiąc, rok, miejscowość, województwo) 

Imiona rodziców …………….………………………………………………………………… 

PESEL:   

           

Adres zamieszkania ucznia .…………………………………………………………………… 
(ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

gmina …………..….., powiat ………….………..…...……. województwo ……………..…… 

Telefon kontaktowy z rodzicami/opiekunami ……………………………………..…………… 

Przyjmowane leki ………………………………………………………………………………. 

Dane kuratora pełniącego nadzór ………………………………………………………………. 

INFORMACJE O RODZINIE: 

Nazwisko i imię matki (opiekunki) ………………………………………………………….…. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………….…………. 

Nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...…………… 
(lub wpisać: rencista, emerytka, bezrobotna, rolnik) 

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

Adres zamieszkania ………………………………………………………….…………………. 

Nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………...…………………… 
(lub wpisać: rencista, emerytka, bezrobotna, rolnik) 

…………………………….. 
(podpis kandydata) 

 



Informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Józefa Nojego  

w Czarnkowie z siedzibą przy ul. Chodzieskiej 29, 64-700 Czarnków. 

2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów rekrutacji i realizacji 

usług wychowawczo-opiekuńczych. 

3. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z rekrutacją i realizacją usług 

wychowawczo-opiekuńczych.  

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

.………………………….. 
(podpis kandydata) 

………..………………….…. 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przyjętego do Internatu Zespołu Szkół im. J. Nojego w Czarnkowie, a także moich  

i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz wychowawczo-opiekuńczej działalności internatu. 
………..………………….…. 

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

Wyrażam zgodę zgody na podjęcie przez kierownika internatu, w nagłym wypadku, decyzji 

o leczeniu szpitalnym. Stwierdzam, że syn/córka może korzystać ze zbiorowego żywienia.  
 

………..………………….…. 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za syna/córkę  w czasie przejazdu z miejsca 

zamieszkania do internatu, jak również w momencie przebywania syna/córki poza terenem 

internatu (w przypadku opuszczenia terenu internatu bez zgody wychowawcy  

lub kierownika). 
 

………..………………….…. 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zobowiązuję się do poniesienia pełnej 

odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody poniesione przez syna/córkę wynikające 

z użytkowania pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na terenie Internatu Zespołu Szkół 

im. J. Nojego w Czarnkowie. 
………..………………….… 

(podpis rodzica/opiekuna) 


