
KWESTIONARIUSZ OSOBY PRZYJĘYEJ  

DO INTERNATU  

ZS NR1 im. BOHATERÓW WESTRPLATTE W GARWOLINIE  

na rok szkolny 2022/2023 

 
1. NAZWISKO  ..................................................................................................................................   

2. IMIONA  ........................................................................................................................................  

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA  ................................................................................................  

4. PESEL ............................................................................................................................................  

5. NUMER TELEFOMU WYCHOWANKA ....................................................................................  

6. NAZWISKA I IMIONA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

Matka  ............................................................. telefon kontaktowy  ...............................................   

Ojciec  ............................................................. telefon kontaktowy  ...............................................  

7. ADRES RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

kod, miejscowość ............................................................................................................................  

ulica, numer domu  .........................................................................................................................  

8. MIEJSCE ZAMIESZKANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (PODKREŚL) 

*dom  * internat ZS nr 1 * inny internat   *dom dziecka  *stancja  *pogotowie opiekuńcze  

9. NUMER KONTA Z KTÓREGO BĘDĄ ROBIONE PRZELEWY OPŁAT ZA INTERNAT 

 ........................................................................................................................................................  

(informacja potrzebna dla księgowości) 

 

Podanie 

Prosimy o przyjęcie syna/córki  ...........................................................  do internatu na okres   

od ……………………. do ............................... w roku szkolnym 2022/2023. Syn/córka będzie uczęszczał/a   

do klasy (pełna nazwa) ......................................................................................................................................  

Nazwa szkoły  ...........................................................................................................................................................  

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka nie wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz nie 

zagraża zdrowiu i życiu innych wychowanków.  

Podpis rodziców  ...............................................................................................................................  

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ *oraz mojego 

dziecka przez Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Kościuszki 53, 08-400 Garwolin dla potrzeb rekrutacji 

dotyczącej przyjęcia do Internatu. 
 

Podpis  .............................................................................................................................................................................  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie ul. Kościuszki 53, 08-400 Garwolin. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: starostwo@garwolin-starostwo.pl, tel. (0 – 25) 684 25 21. Państwa dane będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku 

danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Pełna treść klauzuli 
informacyjnej znajduje się na stronie internetowej internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.  

mailto:starostwo@garwolin-starostwo.pl


 

ZOBOWIĄZANIE 

 

 

Zobowiązuję się uiszczać wszystkie opłaty za internat na konto placówki (tzn. opłata stała 60 zł 

miesięcznie oraz za żywienie 17 zł stawka żywieniowa dzienna) do 15 każdego miesiąca. 

W przypadku niemożliwości uregulowania opłat w wyznaczonym terminie bardzo prosimy o kontakt 

z kierownikiem internatu lub opiekunem grupy.     

W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany 

odpłatności.   

 

Zobowiązuję się zgłosić niezwłocznie po moje dziecko w przypadku jego choroby lub złego 

samopoczucia, a w nagłym wypadku wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu 

dziecku przez Pogotowie Ratunkowe lub inne służby medyczne.  

 

 

Wyrażam zgodę na współpracę internatu ze szkołą, do której uczęszcza moje dziecko, w celu 

uzyskania informacji o ocenach, zachowaniu i frekwencji.  

 

 

Podpisy czytelne rodziców  

 

 

 

Wychowawcy i kierownik nie odpowiadają za bezpieczeństwo 

wychowanka, który opuszcza internat bez ich zgody. 

 


