
 

 
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 

INTERNAT, ul. Łęgska 26,  
87 - 800 Włocławek 

tel. 518014806, email: internat@zskdlugosz.pl 
            

Wniosek o przyjęcie do Internatu 

 

Proszę o przyznanie miejsca w internacie na rok szkolny ……………………………………... mojemu synowi / mojej 

córce .................................................................................................................................................................................... 
        (imię i nazwisko dziecka) 

uczniowi/uczennicy .................................................................................................................................... ……………… 
     NAZWA SZKOŁY DO KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ OD WRZESNIA               klasa 

I. Dane osobowe kandydata: 

 

1. Imię/imiona i nazwisko 

kandydata 

 

…….………………… 
pierwsze imię 

 

……………………… 
drugie imię 

 

………………………………. 
nazwisko 

2. Data urodzenia  

3. PESEL kandydata 
W przypadku braku PESEL wpisać 

serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu poświadczającego 

tożsamość 

           

 

4. Adres zamieszkania 
(województwo, kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, numer domu i 
mieszkania) 

 

5. Parafia / Diecezja 
(wezwanie i miejscowość) 

 

 

II. Dane rodziców kandydata: 

1. Imiona i nazwiska rodziców 
(opiekunów prawnych) 

kandydata 

Matka  

Ojciec  

2. Adres zamieszkania 

rodziców
 
(opiekunów 

prawnych) kandydata 
(województwo, kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, numer domu i 

mieszkania) 

Matka  

Ojciec  

3. Adresy e-mail oraz numery 

telefonów rodziców 
(opiekunów prawnych) 

kandydata 
(o ile posiadają) 

Matka telefon  

e-mail  

Ojciec telefon  

e-mail  

 

 



III. Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

 1. Opinia o stanie zdrowia dziecka (choroby, alergie, inne dolegliwości) 

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

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

 2. Czy dziecko jest pod stałą kontrolą lekarza specjalisty? 

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

3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na posiadanie i samodzielne przyjmowanie przez dziecko leków. 

IV. Oświadczenie dotyczące treści wniosku i danych osobowych: 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych jest dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we 

Włocławku, do którego kierowany jest niniejszy wniosek (dane kontaktowe tożsame z danymi kontaktowymi szkoły). 

Kandydat i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 ze zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół i placówek. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych z rekrutacją do 

Internatu, a następnie, w przypadku przyjęcia dziecka - z jego pobytem w internacie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

………………………………………..    ……………………………………………. 
              miejscowość, data                  podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
V. Zobowiązanie:  

 
1. Wraz z wnioskiem o przyjęcie do Internatu zobowiązuję się do wpłaty kaucji w wysokości 150 zł, która zostanie 

rozliczona w ostatnim miesiącu pobytu córki/syna w internacie. 

2. Z chwilą przyjęcia córki/syna do Internatu zobowiązuję się do wnoszenia comiesięcznych opłat za wyżywienie w 

stołówce i zakwaterowanie w wysokości i terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły i Kierownika Internatu. 

3. Zobowiązujemy się do współpracy z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych. 

4. W przypadku dokonania przez córkę/syna zniszczeń sprzętu czy wyposażenia Internatu lub wyrządzenia innych szkód 

zobowiązuje się pokryć ich pełną wartość. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że córka / syn za nieprzestrzeganie obowiązującego Regulaminu oraz nieterminowe wpłaty za 

Internat może być usunięta /y/ z Internatu w ciągu roku szkolnego. 

 

………………………………………..    ……………………………………………. 
              miejscowość, data                  podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

VI. DECYZJA 

1. Przyznano uczniowi/uczennicy miejsce w Internacie 

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

2. Wniosek rozpatrzono odmownie z powodu 

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

 

 

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

(podpis kierownika internatu)  

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

(podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej) 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE I ZGODA UCZNIA 

  

 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku naruszenia Statutu Szkoły, Regulaminu Internatu lub innych 

przepisów porządkowych, a w szczególności zażywania środków psychoaktywnych, kradzieży, niszczenia mienia, 

agresywnego zachowania wobec mieszkańców internatu i przełożonych, naruszania przepisów bhp i ppoż. mogę 

ponieść konsekwencje określone w Statucie Szkoły i Regulaminie Internatu (w tym skreślenie z listy uczniów, 

pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana 

Długosza we Włocławku w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz publikację moich zdjęć wykonanych w przyszłości, 

związanych z życiem Internatu. 

 

Oświadczam, że znam przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

 

........................................................................      .................................................................. 
      (data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)       (podpis kandydata) 

 

 

 

ZGODY RODZICÓW 

 

Wyrażamy zgodę na samodzielne wyjścia z internatu syna/córki* do godz. 18.00, a także samodzielne powroty do 

domu. 

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Stwierdzam, że 

podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas 

pobytu w placówce. 

Przyjmujemy do wiadomości, że internat i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za drogocenne przedmioty 

nie zdeponowane w miejscu do tego przeznaczonym. 

………………………………………..    ……………………………………………. 
              miejscowość, data                  podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń niniejszym oświadczam, 

że…………..……………………………… (imię i nazwisko kandydata do internatu) wychowuje się w rodzinie 

wielodzietnej jako jedno z (trojga, czworga, pięciorga, sześciorga*) dzieci.  

 

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………… 
podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1. Wniosek o przyjęcie do Internatu 

2. Potwierdzenie stałego zameldowania, 

3. Opinia proboszcza parafii, 

4. Opinia pedagoga/psychologa szkolnego, 

5. Zgoda rodziców/opiekunów na samodzielne wyjścia z internatu i powroty do domu. 

6. Zobowiązania i oświadczenie rodziców. 

7. Oświadczenie ucznia. 

 


