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Wniosek o przyjęcie do internatu 

funkcjonującego w ramach ……………………………………………………………… 
(nazwa zespołu szkół) 

     

I. DANE KANDYDATA 

1. Nazwisko 2. Imię 3. Drugie imię 

4. Data urodzenia 5. Numer PESEL1 6. Miejsce urodzenia 

7. Imię ojca 8. Imię matki 

9. Miejsce zamieszkania 9a. Kod pocztowy 9b. Miejscowość 

9c. Ulica 9d. Numer domu 9e. Numer lokalu 

10. E-mail kandydata pełnoletniego  
(o ile posiada - nieobowiązkowe) 
 

11. Numer telefonu kandydata pełnoletniego 
(o ile posiada- nieobowiązkowe) 

 
 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA2 

1. Nazwisko ojca/opiekuna prawnego 2. Imię ojca/opiekuna prawnego 

3. Miejsce zamieszkania 
ojca/opiekuna prawnego 

 

3a. Kod pocztowy 3b. Miejscowość 

3c. Ulica 3d. Numer domu 3e. Numer lokalu 

4. E-mail ojca/opiekuna prawnego  
(o ile posiada - nieobowiązkowe) 
 

5. Numer telefonu ojca/opiekuna prawnego 
(o ile posiada- nieobowiązkowe) 

6. Nazwisko matki 7. Imię matki 

8. Miejsce zamieszkania 
matki3 

 

8a. Kod pocztowy 8b. Miejscowość 

8c. Ulica 8d. Numer domu 8e. Numer lokalu 

9. E-mail matki (o ile posiada- 
nieobowiązkowe) 

10. Numer telefonu matki (o ile posiada- 
nieobowiązkowe) 

 

                                                             
1 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
2 Część nie wypełniana przez kandydata pełnoletniego; niepotrzebne skreślić. 
3 Wypełnić, jeśli inne niż miejsce zamieszkania ojca. 
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Do wniosku załączam (podkreślić załączane): 
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata4, 
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)5, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 
samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem5, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), 

 kopia legitymacji szkolnej6 lub zaświadczenie dyrektora szkoły o przyjęciu do szkoły 
kandydata/kontynuacji w szkole nauki przez kandydata, 

 oświadczenie o korzystaniu z internatu przez rodzeństwo kandydata, 
 oświadczenie o uniemożliwionym codziennym na dane zajęcia dojeździe kandydata do szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej, 
 zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu kandydata/rodziny kandydata z pomocy 

społecznej, 
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty5, 

 inne: …………………………………………………………………………………….. 
 
Pouczenie: 
Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
 

……………………….., dnia ………….…………r. 
(miejscowość)    (data)  

…………………………………………………… 

(podpis kandydata pełnoletniego lub rodzica albo opiekuna 

prawnego kandydata niepełnoletniego) 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Zespół Szkół im. ks.  J.K. Kluka w Wojewodzinie, 
Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo  dla potrzeb rekrutacji dotyczącej przyjęcia do Internatu . 
 
 
 
 
 
 
……………………….., dnia ………….…………r 

.…………………………………………………… 
(miejscowość)                                                              (podpis kandydata pełnoletniego lub rodzica albo opiekuna 

prawnego kandydata niepełnoletniego) 

 
 
 

                                                             
4Zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci. 
5Dokument składany w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument może być składany 
także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 
6Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat. 
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KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo, 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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/W E uprzejmie informujemy, iż: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w 
Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i 
bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji. 
 
Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania 
dotyczące swoich danych osobowych: Marcin Wieczorek email: inspektor@zs.wojewodzin.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

- przyjęcia ucznia do Internatu 

- realizacji zadań  wychowawczych i opiekuńczych 

- zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w Internacie 

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są: 
- Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)   
- przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – prawnie ciążący obowiązek  na administratorze 
- (art. 6 ust. 1f RODO)  – prawnie uzasadniony interes administratora 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. 

Do Państwa danych mogą mieć dostęp:  
 pracownicy firmy VULCAN sp. z o.o. (ul. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław). Firma ta obsługuje nasze 

systemy informatyczne lub udostępnia nam narzędzia informatyczne.  
 Internat Zespołu Szkół im. Ks. J.K. Kluka w Wojewodzinie 
 Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe oraz inne podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.  

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu  

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: 

 dostępu do danych osobowych,  

 prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych,  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali 
danych osobowych do państwa trzeciego ( poza EOG) lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa ,  natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody 
( dotyczy danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Państwa zgody). 
 

 …………………………………………. 
(data i podpis osoby informowanej) 

 


