ZS RESZEL
PODANIE O PRZYJĘCIE DO Internatu 20..../20....
1. NAZWISKO …………………………………………......................
2. IMIONA ……………………………………………........................
3. DATA URODZENIA ……………………………….....................
4. PESEL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5. NAZWISKA I IMIONA RODZICÓW:

Matka …………………………………………………...........….……
Ojciec …………………………………………….......................…...
6. ADRES KONTAKTOWY1 RODZICÓW(opiekunów prawnych):
kod, miejscowość …………………………………….....................…..
ulica, numer domu ………………………………….........................
telefony kontaktowe …………………………………........................
adres e –mail (rodziców) ……………………………………………
nr tel dziecka…………………………………………………………………
7. TYP SZKOŁY (w której będziesz uczniem) ……………......................
.................................. KLASA (w roku 20..../20....) ...............
8. Złożenie podania jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Internatu.
9. Oświadczam, że w czasie pobytu dziecka w Internacie, na terenie Polski na stałe będą przebywali

rodzice lub prawni opiekunowie dziecka (dotyczy wychowanków niepełnoletnich). 2
10. Oświadczam, że w czasie przerw w nauce dziecko ma stałe miejsce pobytu, gdzie może się
udać.3
11. W przypadku zmian prawnych sytuacji dziecka lub danych kontaktowych zobowiązuję się do
poinformowania wychowawcy.4
12. W przypadku choroby, która może mieć wpływ na pobyt dziecka w Internacie zobowiązuję się
poinformować o tym fakcie wychowawcę.5
13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim kwestionariuszu niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz.U. nr 133 poz.883)
oraz potwierdzam wiarygodność powyższych danych:
podpis wychowanka lub rodzica dziecka niepełnoletniego ……………………………………….
PODANIE PRZYJĘTO

DATA PODPIS WYCH. ......................................................................

1Adres kontaktowy – nie adres zameldowania, a korespondencyjny, gdzie Państwo obecnie przebywają
2Opiekunowie prawni – zdajemy sobie sprawę, że rodzice zmuszeni bywają do wyjazdu za granicę w celach
zarobkowych, prosimy jednak o ustanowienie na ten okres opiekunów prawnych to nie to samo co opieka babci, cioci,
starszego rodzeństwa. Jest to ważne w sytuacjach kryzysowych: gdy dziecko trafi do szpitala (zgoda na zabiegi,
operację), gdy zostanie zatrzymane przez policję, gdy zostanie skreślone z listy mieszkańców Internatu. Nie życzymy
Państwu, ani dzieciom, takich sytuacji, ale z wieloletniego doświadczenia wiemy, że się zdarzają.
3Przerwy w nauce – bywa, że na skutek skomplikowanej sytuacji rodzinnej dziecko „pomieszkuje” w miejscach, które
nie są jego domem do którego może udać się w każdej chwili. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce prosimy o uregulowanie
tych spraw.
4Zmiany – jeżeli musicie Państwo w trakcie roku szkolnego udać się za granicę, zmieniliście adres pobytu, numer
telefonu, to prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawcy.
5Choroba – proszę się nie obawiać, że w tym wypadku nie przyjmiemy dziecka do Internatu – najpierw dziecko
zostanie przyjęte, a potem prosimy o kontakt i informacje, jeżeli jest taka potrzeba. Chodzi nam o choroby przewlekłe,
gdy dziecko bierze leki, ma szczególne zalecenia od lekarza itp. informacje. Nieraz istnieje potrzeba nagłej wizyty u
lekarza i wtedy powinniśmy znać i podać takie informacje. O miejsce w Internacie nie mogą ubiegać się osoby
których : stan zdrowia wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz zagraża zdrowiu i życiu innych
wychowanków. Wychowawcy nie mogą robić zastrzyków, mierzyć poziom cukru itp. Zagrażają zdrowiu i życiu innych
wychowanków - przede wszystkim choroby zakaźne jak też choroby psychiczne gdy dziecko nie panuje nad swoim
zachowaniem i stwarza zagrożenie dla innych.

