
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 

IM. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 

W MIESZKOWICACH 

 

 
 Proszę  o  przyznanie  mi  miejsca  w  tutejszym  internacie  w  roku szkolnym ......../....... 

Imię  i  nazwisko  ucznia .................................................................................................................. 

Data  i  miejsce  urodzenia ............................................................................................................... 

Imiona  i  nazwiska  rodziców / opiekunów prawnych .................................................................... 

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

Numery  telefonów ........................................................................................................................... 

PESEL  .............................................................................................................................................. 

Adres  zamieszkania 

Województwo .................................................. Powiat .................................................................... 

Kod pocztowy i poczta ...................................................................................................................... 

Ulica ............................................................... numer domu ..................... numer lokalu ................ 

Miejscowość ...................................................... odległość  od  szkoły ........................... km 

 

W  załączeniu: 

 

- odpis  aktu  urodzenia ( kserokopia) 

- zgoda  rodziców / opiekunów  prawnych ( bądź  jej  brak)  na  leczenie  szpitalne  dziecka 

 

Ja ................................................................................................ ojciec, matka, opiekun * 
 (imię   i  nazwisko  rodzica / opiekuna) 

 

..............................................................................  zobowiązuję  się  regularnie do  15-go każdego 
                  (imię  i  nazwisko  ucznia) 

miesiąca  pokrywać  koszty pobytu  dziecka w  Internacie. 

 

Oświadczam, że  ponoszę  pełna  odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane                

przez córkę/syna. 

 

 

....................................... dnia .......................  .............................................................. 
           (miejscowość)        (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
 

 

 
 

               DECYZJA 

 
1. Przyznano uczniowi/uczennicy miejsce w Internacie * 

2. Wniosek załatwiono odmownie * 

 

.................................................... 
               (podpis dyrektora  szkoły) 

 

 
* niepotrzebne  skreślić 

 



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/WE  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów  danych osobowych jest Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych z siedzibą                                   

w Mieszkowicach. tel: 91 414 54 41, mail: zspmieszkowice@op.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Osadników Wojskowych  możliwy jest pod numerem  tel. 91 414 54 41 lub adresem 

email (adres email): zspmieszkowice@op.pl 

3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych                     

w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji 

statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce. 

4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  

w Szczecinie 

5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego j/w. 

 
Podpis Administratora 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 7 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentacji szkolnej 

przez Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach w celu realizacji zadań ustawowych, 

określonych w Ustawie – prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy                            

o systemie oświaty  z dnia 7 września 1997 r. (DZ. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji przyjęć do internatu.  

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę przez złożenie pisemnego 

oświadczenia. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną. 

...........................................      ............................................            .............................................. 
(miejscowość, data)   (podpis ucznia)      (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 



 


