
             

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

 

na rok szkolny …………………. 

Proszę o przyznanie miejsca w internacie ZS nr 3 w Tarnobrzegu 

na okres od  ……….………. do ………………. 

dla 

1. DANE OSOBOWE UCZNIA 

 

Imiona   …………………………….… Nazwisko  …………………………………………… 

 

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

 

PESEL …………………………………………… 

 

Numer telefonu ucznia : …………………………. 

 

Miejsce zamieszkania:  

 

Kod pocztowy ………………………… Poczta ……………………………………………….. 

     

Miejscowość …………………………………….. 

 

Ulica ………………………………………… nr budynku ………….  nr lokalu ………..…… 

 

Nazwa szkoły do której uczeń/uczennica będzie uczęszczać: 

……………………………………………………………......................  klasa  …………….. 

 

2. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

 

1) Matka (opiekunka prawna): 

Imię …………………………….....  Nazwisko ……………………………………………… 

Adres zamieszkania:  

Kod pocztowy ……… Poczta …………..………. Miejscowość ………………………........ 

Ulica ……………………………………………….… nr budynku …….  nr lokalu ……….. 

Numer telefonu ………………………………… 

2) Ojciec (opiekun prawny): 

 

Imię …………………….……….. Nazwisko …………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

Kod pocztowy ……… Poczta ………………..… Miejscowość ………………………….…... 

Ulica …………………………………………………  nr budynku …..… nr lokalu ……….... 

Numer telefonu…………………………………. 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

 RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) jeżeli wniosek składa rodzic 

 

 UCZNIA – jeżeli wniosek składa uczeń pełnoletni. 

 

 Oświadczam, że: 

1. zapoznałem /am się z Regulaminem internatu szkolnej, 

2. zobowiązuję  się regularnie pokrywać  koszty pobytu mojego dziecka / podopiecznego 

                   w internacie, 

3. ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody spowodowane przez 

moje dziecko / mojego podopiecznego, 

4. wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia mojego dziecka/podopiecznego  

z internatu w godzinach czasu wolnego, a także na jego samodzielne powroty do domu, 

5. zobowiązuję się do uprzedzania wychowawców o wyjazdach dziecka/ podopiecznego  

z internatu w ciągu tygodnia i informowania o jego każdorazowej nieobecności  

w internacie w dniach nauki szkolnej, 

6. wyrażam zgodę na leczenie mojego dziecka/podopiecznego w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

7. zobowiązuję się informować wychowawców internatu / bursy o wszystkich chorobach 

i problemach zdrowotnych mojego dziecka/podopiecznego, a także o przyjmowanych     

przez nie/niego lekach, 

8. w przypadku spożycia alkoholu lub przyjęcia narkotyków przez moje dziecko/mojego 

podopiecznego akceptuję konsekwencje przewidziane Regulaminem Internatu, 

9. wyrażam zgodę na wezwanie pomocy medycznej w wypadku wystąpienia  

u mojego dziecka/podopiecznego stanu chorobowego i zobowiązuję się do odebrania 

go z  internatu niezwłocznie po powiadomieniu mnie o zaistniałej chorobie. 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym 

w  Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu znajdującym się na stronie internetowej 

www.http://budowlanka.tbg.net.pl wynikającym z  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych dla potrzeb 

zakwaterowania w internacie/bursie szkolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) przez okres trwania zakwaterowania lub do momentu cofnięcia zgody. 

 

 

 

 

 

  

 …………………………………. 
 Data i czytelny podpis 

http://www.http/budowlanka.tbg.net.pl

