Lesko, dnia ……………………..

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU ZSL W LESKU

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 20 ……/20…….. do Internatu Zespołu Szkół Leśnych
w Lesku.
ANKIETA KANDYDATA
1. Nazwisko i imiona ……………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia ……………….……………………………………….
3. Numer pesel ……………………………………………………………………...
4. Adres stałego miejsca zameldowania ……………………………………………
…………………….………………….tel kont. wychowanka …………………..
5. Nazwisko i imię rodziców/ opiekunów ………………………………………….
tel. matki ………………………… tel. ojca ……………………………….

OŚWIADCZENIE UCZNIA
Zobowiązuję się do przestrzegania:
1. Regulaminu Internatu,
2. Przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie Internatu,
3. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
4. Poleceń Kierownika Internatu i Wychowawców,
5. Innych regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Internatu.

...............................................................
miejscowość, data czytelny podpis Ucznia

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Syn/ córka jest pod stała kontrolą lekarza – specjalisty
Jeśli tak, to jakiego ……………………………………
2. Syn/ córka jest przewlekle chory(a)
Jeśli TAK, ……………………………………………..
(rodzaj choroby, przyjmowane leki)
1.

TAK

NIE

TAK

NIE

3. Akceptuję warunki pobytu mojego dziecka w internacie określone w Regulaminie Internatu Zespołu
Szkół Leśnych w Lesku.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wykroczenia przeciwko prawu, naruszania Statutu
Szkoły lub innych przepisów porządkowych, a w szczególności: zażywania substancji odurzających,
spożywania alkoholu, palenia tytoniu, kradzieży, niszczenia mienia, agresywnego zachowania wobec
mieszkańców Internatu i przełożonych, naruszenia przepisów bhp i ppoż. mogę ponieść
konsekwencje karne lub inne określone w Statucie Szkoły lub w wewnętrznych regulaminach (w tym
skreślenie z listy uczniów, pozbawienie prawa do zamieszkania w Internacie).
4. Niemniejszym zobowiązuję się do uiszczenia – przed dniem zamieszkania mojego syna/ córki w
Internacie, a najpóźniej w dniu jego zakwaterowania w Internacie - kaucji opisanej w §3 pkt. 5
ppkt. 4 Regulaminu Internatu ZSL w Lesku – wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Kaucja ta
wpłacona powinna być przelewem bankowym na konto bankowe Zespołu Szkół Leśnych w Lesku
o numerze 32 1010 1528 0000 3913 9134 0000, prowadzone w NBP o/o Rzeszów lub też uiszczona
w sekretariacie Szkoły. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku wyrządzenia przez mojego syna
/córką szkody materialnej o wartości przekraczającej pobrana kaucję – pokryję pozostałe wydatki
finansowe związane z przywróceniem uszkodzonego mienia do stanu poprzedniego.
5. Uczniowie, którzy wpłacili kaucję z chwilą zamieszkania w Internacie nie sią zobowiązani do
ponownej wpłaty. W przypadku zaistnienia szkody i pokrycie jej z wpłaconej kaucji, sprawca szkody
wpłaca kwotę pieniężną do ostatniego dnia września do 100 zł.
6. Oświadczam, że w czasie pobytu w Internacie:

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na udział naszego dziecka w wycieczkach
organizowanych przez Internat w roku szkolnym ....../.....,
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na zwalnianie naszego dziecka i jego wyjścia poza teren
szkoły (np.: wyjścia do centrum miasta),
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na wezwanie pomocy medycznej w razie wystąpienia
u naszego dziecka stanu chorobowego lub zagrożenie życia i zobowiązuję się do odebrania go
z Internatu niezwłocznie po powiadomieniu nas o zaistniałej sytuacji w razie potrzeby,
4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na wykonanie badania alkomatem
w przypadku podejrzenia przebywania pod wpływem alkoholu,
5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na używanie własnego środka komunikacyjnego –
pojazdu silnikowego w czasie zamieszkania w Internacie,
6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na jazdę pojazdem silnikowym z innym
wychowankiem,
7. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na umieszczanie mojego nr telefonu
w dokumentacji Internatu.
................................................................................
data czytelny podpis Rodziców/prawnych Opiekunów

* niepotrzebne skreślić

..............................................................
data podpis Kierownika Internatu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji podań o przyjęć do Internatu oraz
przebywania w internacie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Ust z dnia 29 sierpnia1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z
późniejszymi zmianami).

…………………………………
podpis Rodzica/prawnego Opiekuna

