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PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 2022/2023 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół  

Centrum Kształcenia Rolniczego 

                                                                                                        w Kamieniu Małym 

 

 Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na mieszkańca internatu w roku szkolnym 2022/2023. 

Nazwisko i imię .………….…………………………………………………………………………………..… 

klasa:…………………w zawodzie:…………………………………………..……………………………..….. 

                                                                                                                             ........................................................... 
                                                                                                                                                                                                                       (własnoręczny podpis ucznia) 

 

1. Dane osobowe wychowanka (DRUKOWANYMI LITERAMI): 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………...…..………... 

………………………………………………….………………….……………………………………………. 

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

Obywatelstwo………………………………..PESEL 

 

Nr tel. ucznia……………………………………………….….. , 

Nr tel. matki/opiekuna prawnego................................................ ,  

Nr tel. ojca/opiekuna prawnego.................................................. . 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że należną kwotę na utrzymanie w internacie syna / córki 

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

będę wpłacać regularnie do pierwszego każdego miesiąca oraz ponoszę odpowiedzialność  

za ewentualne, umyślne szkody wyrządzone w internacie. 

 

Kamień Mały, dn. ....................................                                                  ............................................................ 
               (własnoręczny podpis rodzica/opiekuna)   

 

   Klauzula zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji                                 

 

Zgodnie z art. 6 ust. l lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89 66-460 Witnica, dla potrzeb rekrutacji dotyczącej pobytu w Internacie 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym. 
 

 

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

                                                                                                                                               (własnoręczny podpis rodzica/opiekuna)   
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Oświadczam, że dane przedłożone w powyższym kwestionariuszu są dobrowolne i zgodne ze stanem 

faktycznym.  

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

(własnoręczny podpis rodzica/opiekuna)                                                                       (własnoręczny podpis ucznia) 

 
 

Klauzula informacyjna – rekrutacja do internatu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Kamieniu Małym. 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także egzekucji przysługujących praw można kierować do Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych za pośrednictwem adresu: rodo.gorzow@gmail.com. 

3. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr telefonu, wyniki rekrutacji) przetwarzane będą tylko w 

celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji od złożenia wniosku/podania, aż do zakończenia procesu rekrutacji, jeżeli obowiązujące prawo nie 

stanowi inaczej. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w zależności od 

kompetencji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących rekrutacji narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego z siedzibą w Kamieniu Małym. 

 

 

                                                           …........................................................................................ 

                                                                                               (data i podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia) 

 

     

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji kandydat otrzymał ……………….  punktów. 

 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej został przyjęty/ nie przyjęty na wychowanka internatu w roku szkolnym 

2022/2023.  

 

Kandydat nie został przyjęty do internatu lub został przyjęty warunkowo  z powodu : …………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:         

 

………………………………………………………………… 

 

Lp. Treść oświadczenia TAK NIE 
Liczba 

punktów 

1.  

Oświadczam, że dziecko ma trudności z dojazdem do szkoły    

Oświadczam, że brak jest bezpośredniego połączenia    

Oświadczam, że odległość szkoły od miejsca zamieszkania wynosi   .....................km  

2.  

Oświadczam, że dziecko zgłoszone do internatu jest członkiem 

rodziny wielodzietnej.  

Wraz z dzieckiem rodzina liczy ........ członków, (w tym: ..... dzieci) 

   

3.  
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko zgłoszone  

do internatu i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 
   

4.  

Oświadczam, że moja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji 

materialnej 
   

Miesięczny dochód na jedna osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego 
   

5.  Ilość punktów +/- za zeszły rok szkolny (dotyczy klasy: II, III i IV)  

Suma punktów  
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