
INTERNAT – OGŁOSZENIE 

 

Uczniowie zainteresowani zamieszkaniem w Internacie po zapoznaniu się z Regulaminem składają następujące 

dokumenty: 

I. wychowanek niepełnoletni chcący kontynuować pobyt w Internacie: 

1. Deklaracja kontynuacji pobytu - wychowanek niepełnoletni (ZSZ1_DRUK _1) 

2. Zgoda na przetwarzanie danych - wychowanek niepełnoletni (ZSZ1_DRUK _2) 

3. Klauzula informacyjna - opiekunowie prawni kandydata-wychowanka niepełnoletniego (ZSZ1_DRUK_3) 

4. Oświadczenie rodzice, prawni opiekunowie (ZSZ1_DRUK_13) 

II. wychowanek pełnoletni chcący kontynuować pobyt: 

1. Deklaracja kontynuacji pobytu - wychowanek pełnoletni (ZSZ1_DRUK_4) 

2. Zgoda na przetwarzanie danych - wychowanek pełnoletni (ZSZ1_DRUK_5) 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych matki (ZSZ1_DRUK_6) 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ojca (ZSZ1_DRUK_7) 

5. Klauzula informacyjna - kandydat-wychowanek pełnoletni (ZSZ1_DRUK _8) 

6. Oświadczenie rodzice, prawni opiekunowie (ZSZ1_DRUK_13) 

III. kandydat niepełnoletni starający się o przyjęcie do Internatu: 

1. Wniosek o przyjęcie (ZSZ1_DRUK _9) 

2. Informacja o spełnianiu dodatkowych kryteriów - kandydat niepełnoletni, oraz wymagane oświadczenia 

(ZSZ1_DRUK_10) 

3. Klauzula informacyjna - opiekunowie prawni kandydata-wychowanka niepełnoletniego (ZSZ1_DRUK_3) 

4. Oświadczenie rodzice, prawni opiekunowie (ZSZ1_DRUK_13) 

IV. kandydat pełnoletni starający się o przyjęcie do Internatu: 

1. Wniosek o przyjęcie (ZSZ1_DRUK _9) 

2. Informacja o spełnianiu dodatkowych kryteriów - kandydat pełnoletni, oraz wymagane oświadczenia 

(ZSZ1_DRUK_11) 

3. Zgoda na przetwarzanie danych - wychowanek pełnoletni (ZSZ1_DRUK_5) 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych matki (ZSZ1_DRUK _6) 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ojca (ZSZ1_DRUK_7) 

6. Klauzula informacyjna - kandydat-wychowanek pełnoletni (ZSZ1_DRUK _8) 

7. Oświadczenie rodzice, prawni opiekunowie (ZSZ1_DRUK_13) 

V. wychowanek / kandydat – obcokrajowiec: 

1. Wniosek o przyjęcie (ZSZ1_DRUK _9) 

2. Dane dotyczące opiekuna prawnego reprezentującego ucznia – obcokrajowca na terenie Rzeczpospolitej Polski, 

którego rodzic / rodzice nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich (ZSZ1_DRUK_12) 

3. Klauzula informacyjna - opiekunowie prawni kandydata-wychowanka niepełnoletniego (ZSZ1_DRUK_3) 

4. Oświadczenie rodzice, prawni opiekunowie (ZSZ1_DRUK_13) 

  



ZSZ1_DRUK_1 

 

_____________________________    _________________________ 
Imię i nazwisko wychowanka)       (Miejscowość, data) 

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI POBYTU 

W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY 
 

WYCHOWANEK NIEPEŁNOLETNI 

(Wypełnia wychowanek wspólnie z rodzicami / opiekunami prawnymi) 
 

Deklaruję, że w roku szkolnym 20.…/20…. ……………………………………………………………………..

          (imię i nazwisko wychowanka) 

nadal będzie mieszkać w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 

ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica. 

 
Zaznacz właściwe: 

 Informuję, że dane osobowe (w tym dane kontaktowe) wychowanka i rodziców (opiekunów), zawarte we wniosku 

oraz oświadczeniach, złożonych w latach ubiegłych nie uległy zmianie. 

 Informuję, że dane osobowe wychowanka i rodziców (opiekunów) zawarte we wniosku oraz oświadczeniach, 

złożonych w latach ubiegłych uległy zmianie – poniżej przekazuję aktualne informacje: 

 

 Imię i nazwisko wychowanka: ________________________________________________________ 

 Nr PESEL wychowanka:____________________________________________________________ 

(w przypadku jego braku seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość): 

 Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:  

matki: _________________________________ ojca: ___________________________________ 

 Adres zamieszkania: 

wychowanka: ______________________________________________________________________ 

matki/opiekuna prawnego _____________________________________________________________ 

ojca/opiekuna prawnego: _____________________________________________________________ 

 Numer telefonu (o ile je posiada):  

wychowanka: ______________________________________________________________________ 

matki/opiekuna prawnego: ___________________ ojca/opiekuna prawnego: ___________________ 

 Adres poczty elektronicznej (o ile je posiada): 

wychowanka: _____________________________________________________________________ 

matki/opiekuna prawnego: ___________________ ojca/opiekuna prawnego: __________________ 

 

     …………….……..…………………………………………….  

                                                                                                               (Podpis rodziców / opiekunów prawnych wychowanka ) 

 

Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia do internatu 

Kandydat _________________________________________________ został _________________________________  
    imię i nazwisko      przyjęty/nie przyjęty 

do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
 

 

         _____________, _________________________________ 
                    data             podpis dyrektora 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im Jana Pawła II w Dębicy, w imieniu którego działa Dyrektor. 

2) Dane osobowe zamieszczone w deklaracji przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zadeklarowania kontynuacji pobytu w Internacie. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu wychowanka w placówce, a następnie przez okres wymagany przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. 

4) Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji zadeklarowania dalszego pobytu w Internacie. 

5) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw osoby, której dane dotyczą można uzyskać w siedzibie administratora lub drogą elektroniczną: 

zsz1bhp@op.pl 

mailto:zsz1bhp@op.pl


ZSZ1_DRUK_2 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

- WYCHOWANEK NIEPEŁNOLETNI 

 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka (podopiecznego) zawartych we WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY przez Administratora – Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, w celu podejmowania czynności wynikających z organizacji lub 

pośredniczenia w zapewnieniu wyżywienia dziecku (podopiecznemu). 

 

 

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

(czytelny podpis  rodziców / opiekunów prawnych wychowanka) 

 

 

 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka (podopiecznego) zawartych we WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY przez Administratora – Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, w celu udziału dziecka (podopiecznego) w promocji.  

 

 

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

(czytelny podpis  rodziców / opiekunów prawnych wychowanka) 

 

 

 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

(podopiecznego) przez Administratora – Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, w 

celu promocji.  

 

 

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

(czytelny podpis  rodziców / opiekunów prawnych wychowanka) 

* niewłaściwe skreślić 

  



ZSZ1_DRUK_3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

KANDYDATA / WYCHOWANKA 

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 zwane dalej: RODO) 

informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane 

z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

z siedzibą przy ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica, w imieniu którego działa Dyrektor. 

2. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych 

(IDO), z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: zsz1bhp@op.pl lub kierując 

korespondencje na adres Administratora wskazany w pkt. 1 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane 

odpowiednio na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. wymogi ustawowe związane z procesem rekrutacji, które 

określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich 

określania przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwość psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania 

danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawę udzielonej zgody.  

4. Podanie danych zawartych we wniosku jest obowiązkowe i konieczne dla udziału w procesie rekrutacji, 

natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie 

poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne, aby zostały wzięte pod 

uwagę. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne 

do realizacji celów wskazanych w punkcie 5. 

5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz 

Pani/Pana dziecka: 

1) w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy w przypadku przyjęcia Pani/Pana dziecka do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy w celu: 

a) podejmowania czynności wynikających z zakwaterowania dziecka (podopiecznego) w Internacie Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy (obowiązek meldunkowy, naliczanie i regulowanie opłat, 

wydawanie zaświadczeń, rejestrowanie w systemie informacji oświatowej, szkolenia BHP, przydział – 

odbiór pokojów, a także inne czynności związane z działalnością administratora), 

b) zapewnienia opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dziecku (podopiecznemu) w okresie pobytu 

w Internacie, w tym: 

 udziału dziecka (podopiecznego) w imprezach, wyjściach i wycieczkach organizowanych przez Zespół 

Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 

 udziału dziecka (podopiecznego) w imprezach, warsztatach i wyjściach, podczas których dziecko 

reprezentuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 

 udziału dziecka (podopiecznego) w działalności sekcji i grup zainteresowań, 

 objęcia dziecka (podopiecznego) pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

 prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych, 

c) podejmowania czynności wynikających z organizacji lub pośredniczenia w zapewnieniu wyżywienia 

dziecku (podopiecznemu), 

d) udziału dziecka (podopiecznego) w promocji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

(informacje zamieszczane w gazetce administratora, stronie internetowej, galerii zdjęć, kronikach, a także 

innych materiałach promocyjnych administratora), 

e) wykorzystania wizerunku dziecka (podopiecznego) w promocji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy (zdjęcia zamieszczane w gazetce administratora, na stronie internetowej, galerii zdjęć, 

kronikach, a także innych materiałach promocyjnych administratora). 



ZSZ1_DRUK_3 

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (podopiecznego) 

będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne 

podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka (podopiecznego) będą przetwarzane przez 

okres pobytu wychowanka w placówce, a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

8. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka (podopiecznego) nie 

będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO), 

b) sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c) usunięcia danych (art. 17 RODO), co skutkować może niemożnością realizacji celów wskazanych 

w punkcie 5, 

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e) przenoszenia danych, pod warunkiem, że dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz w sposób 

zautomatyzowany (art. 20 RODO) 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (swoich, dziecka/podopiecznego) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza aktualne przepisy ochrony danych. 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata) 

  



ZSZ1_DRUK_4 

 

________________________________                         __________________________           

 (Imię i nazwisko wychowanka)       (Miejscowość, data) 

 

 

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI POBYTU 

W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY 

 
WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO 

 

 

 
Deklaruję, że w roku szkolnym 20…./20…. będę mieszkał/mieszkała w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

 

Zaznacz właściwe: 

 Informuję, że dane osobowe (w tym dane kontaktowe), zawarte we wniosku oraz oświadczeniach, złożonych 

w latach ubiegłych nie uległy zmianie. 

 

 Informuję, że dane osobowe zawarte we wniosku oraz oświadczeniach, złożonych w latach ubiegłych uległy 

zmianie – poniżej przekazuję aktualne informacje: 

 Imię i nazwisko wychowanka: ________________________________________________________ 

 Nr PESEL wychowanka______________________________________________________________ 

(w przypadku jego braku seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość): 

 Imiona rodziców:  

matki: __________________________________ ojca: ____________________________________ 

 Adres miejsca zamieszkania __________________________________________________________ 

 Numer telefonu wychowanka (o ile je posiada):__________________________________________ 

 Adres poczty elektronicznej wychowanka (o ile je posiada):_________________________________ 

 

 

     …………….……..…………………………………………….  

                                                                                                               (Podpis rodziców / opiekunów prawnych wychowanka ) 

 

Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia do internatu 

 

Kandydat _________________________________________________ został _________________________________ 
    imię i nazwisko      przyjęty/nie przyjęty 

do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
 

 

 

        _____________, _________________________________ 

                   data             podpis dyrektora 
 

 

 
1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im Jana Pawła II w Dębicy, w imieniu którego działa Dyrektor. 

2) Dane osobowe zamieszczone w deklaracji przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zadeklarowania kontynuacji pobytu w Internacie.  

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu wychowanka w placówce, a następnie przez okres wymagany przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. 

4) Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji zadeklarowania dalszego pobytu w Internacie. 

5) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw osoby, której dane dotyczą można uzyskać w siedzibie administratora lub drogą elektroniczną: 

zsz1bhp@op.pl 

  



ZSZ1_DRUK_5 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

- WYCHOWANEK PEŁNOLETNI 
 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

we WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 IM. JANA PAWŁA 

II W DĘBICY przez Administratora – Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 

w celu podejmowania czynności wynikających z organizacji lub pośredniczenia w zapewnieniu wyżywienia. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(czytelny podpis wychowanka pełnoletniego)
 

 

 

 

 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

we WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 IM. JANA PAWŁA 

II W DĘBICY przez Administratora – Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy celu 

udziału w promocji. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(czytelny podpis wychowanka pełnoletniego)
 

 

 

 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na wykorzystanie mojego wizerunku przez 

Administratora – Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, w celu  promocji. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(czytelny podpis wychowanka pełnoletniego)
 

 
*niewłaściwe skreślić 

  



ZSZ1_DRUK_6 

 

DANE KONTAKTOWE DOTYCZĄCE MATKI WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO: 

 

Imię: _______________________________ Nazwisko: _____________________________ 

Adres zamieszkania: 

 Kod pocztowy: ______ - __________ Miejscowość: ___________________________ 

 Ulica: ______________________________ nr domu: ____________   nr lokalu: _________ 

 Gmina: _____________________________ Województwo: __________________________ 

Dane kontaktowe:  

Tel. kontaktowy:______________________  adres e-mail: ___________________________ 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

- MATKA WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, w celach kontaktowych związanych z 

pobytem mojego dziecka w Internacie, w tym także płatnościami związanymi z pobytem oraz ewentualnych 

incydentów dot. bezpieczeństwa związanych z moim synem / moją córką*. 

 

 

…………………………………………………….………………………………. 

(czytelny podpis rodzica) 
 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, ul. Rzeszowska 78, 

39-200 Dębica, w imieniu której działa Dyrektor. 

2) W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IDO), 

z którym może się Pani skontaktować drogą elektroniczną: zsz1bhp@op.pl lub kierując korespondencje na adres 

Administratora wskazany w pkt. 1 

3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane odpowiednio na 

podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. wymogi ustawowe związane z procesem rekrutacji, które określają 

treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określania przez organ 

prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwość 

psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania 

rekrutacyjnego. 

 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawę udzielonej zgody.  

4) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktowania się 

w sprawach dot. pobytu wychowanka w Internacie. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu Pani dziecka w Internacie, a następnie przez okres wynikający 

z przepisów kancelaryjno-archiwalnych. 

6) Pani dane osobowe, mogą zostać udostępnione pracownikom Administratora oraz innym podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

7) Posiada Pani prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

8) Ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie Pani 

danych osobowych narusza aktualne przepisy ochrony danych. 

9) Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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DANE KONTAKTOWE DOTYCZĄCE OJCA WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO: 

 

Imię: _______________________________ Nazwisko: _____________________________ 

Adres zamieszkania: 

 Kod pocztowy: ______ - __________ Miejscowość: ___________________________ 

 Ulica: ______________________________ nr domu: ____________   nr lokalu: _________ 

 Gmina: _____________________________ Województwo: __________________________ 

Dane kontaktowe:  

Tel. kontaktowy:______________________  adres e-mail: ___________________________ 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

- OJCIEC WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, w celach kontaktowych związanych z 

pobytem mojego dziecka w Internacie, w tym także płatnościami związanymi z pobytem oraz ewentualnych 

incydentów dot. bezpieczeństwa związanych z moim synem / moją córką*. 

 

 

…………………………………………………….………………………………. 

(czytelny podpis  rodzica) 
 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, ul. Rzeszowska 78, 

39-200 Dębica, w imieniu której działa Dyrektor. 

2) W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IDO), 

z którym może się Pan skontaktować drogą elektroniczną: zsz1bhp@op.pl lub kierując korespondencje na adres 

Administratora wskazany w pkt. 1 

3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą  przetwarzane odpowiednio na 

podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. wymogi ustawowe związane z procesem rekrutacji, które określają 

treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określania przez organ 

prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwość 

psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania 

rekrutacyjnego. 

 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawę udzielonej zgody.  

4) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktowania się 

w sprawach dot. pobytu wychowanka w Internacie. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu Pani dziecka w Internacie, a następnie przez okres wynikający 

z przepisów kancelaryjno-archiwalnych. 

6) Pani dane osobowe, mogą zostać udostępnione pracownikom Administratora oraz innym podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

7) Posiada Pani prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

8) Ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie Pani 

danych osobowych narusza aktualne przepisy ochrony danych. 

9) Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA/WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO 

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 zwane dalej: RODO) 

informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Panu/Pani określone poniżej prawa związane 

z przetwarzaniem danych osobowych przez jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

z siedzibą przy ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica, w imieniu, której działa Dyrektor. 

2. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych 

(IDO), z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: zsz1bhp@op.pl lub kierując 

korespondencje na adres Administratora wskazany w pkt. 1 

3. Pana/Pani dane osobowe będą  przetwarzane odpowiednio na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. wymogi ustawowe związane z procesem rekrutacji, które 

określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich 

określania przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwość psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania 

danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawę udzielonej zgody.  

4. Podanie danych zawartych we wniosku jest obowiązkowe i konieczne dla udziału w procesie rekrutacji, 

natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie 

poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne, aby zostały wzięte pod 

uwagę. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 

5. 

5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy może przetwarzać Pani/Pan dane osobowe: 

1) w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła 

II w Dębicy, 

2) w przypadku przyjęcia do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w celu: 

f) podejmowania czynności wynikających z zakwaterowania w Internacie (obowiązek meldunkowy, 

naliczanie i regulowanie opłat, wydawanie zaświadczeń, rejestrowanie w systemie informacji 

oświatowej, szkolenia BHP, przydział – odbiór pokojów, a także inne czynności związane z działalnością 

administratora), 

g) zapewnienia opieki wychowawczej i bezpieczeństwa w okresie pobytu w Internacie, w tym: 

 udziału w imprezach, wyjściach i wycieczkach organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy, 

 udziału w imprezach, warsztatach i wyjściach, podczas których Pani/Pan reprezentuje Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 

 udziału  w działalności sekcji i grup zainteresowań, 

 objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

 prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych, 

h) podejmowania czynności wynikających z organizacji lub pośredniczenia w zapewnieniu wyżywienia, 

i) udziału w promocji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy (informacje 

zamieszczane w gazetce administratora, stronie internetowej, galerii zdjęć, kronikach, a także innych 

materiałach promocyjnych administratora), 

j) wykorzystania wizerunku w promocji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

(zdjęcia zamieszczane w gazetce administratora, na stronie internetowej, galerii zdjęć, kronikach, 

a także innych materiałach promocyjnych administratora). 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych 

umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu w placówce, a następnie przechowywane 

przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
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8. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO), 

b) sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c) usunięcia danych (art. 17 RODO), co skutkować może niemożnością realizacji celów wskazanych 

w punkcie 5, 

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e) przenoszenia danych, pod warunkiem, że dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz w sposób 

zautomatyzowany (art. 20 RODO). 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

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

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznasz, 

iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza aktualne przepisy ochrony danych. 

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej: 

 

 

……………………………………………….………………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis kandydata pełnoletniego) 
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Dębica, dnia _______________________ r.  
 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1  

IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY 
(WYPEŁNIJ WIELKIMI LITERAMI) 

I. Dane dotyczące kandydata: 

Imię (imiona):_________________________________________ Nazwisko: ____________________________ 

Numer PESEL: ____________________________________________________________________________ 

(w przypadku jego braku seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.) 

Data urodzenia: ____________________________________________________________________________  

Adres zamieszkania: 

Kod pocztowy: ______ - ____________ Miejscowość: ________________________________________ 

Ulica: _______________________________ nr domu: _______________ nr lokalu: ___________________ 

Gmina: ______________________________ Województwo: ______________________________________ 

Dane kontaktowe: (uzupełnia kandydat pełnoletni) 

telefon kontaktowy: _____________________adres poczty elektronicznej: ___________________________ 

II. Dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych kandydata: 

1. Dane matki / opiekuna prawnego: 

Imię: ________________________________ Nazwisko:*_________________________________________ 

Adres zamieszkania: * 

Kod pocztowy: ______ - ____________ Miejscowość: _________________________________________ 

Ulica: _______________________________ nr domu: _______________ nr lokalu: _________________ 

Gmina: ______________________________ Województwo: _______________________________________ 

Dane kontaktowe: (o ile posiada)* 

telefon kontaktowy: _____________________  adres poczty elektronicznej: ____________________________ 

2. Dane ojca / opiekuna prawnego: 

Imię: ________________________________ Nazwisko:*_________________________________________ 

Adres zamieszkania: * 

Kod pocztowy: ______ - ____________ Miejscowość: _________________________________________ 

Ulica: _______________________________ nr domu: _______________ nr lokalu: _________________ 

Gmina: ______________________________ Województwo: _______________________________________ 

Dane kontaktowe: (o ile posiada)* 

telefon kontaktowy: _____________________  adres poczty elektronicznej: ____________________________ 

W przypadku kandydata niepełnoletniego:    W przypadku kandydata pełnoletniego: 
 

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

(czytelny podpis  rodziców / opiekunów prawnych kandydata)     (czytelny podpis kandydata pełnoletniego) 

*  uzupełnia kandydat niepełnoletni 

 

Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia do internatu 

Kandydat _________________________________________________ został _________________________________  
    imię i nazwisko      przyjęty/nie przyjęty 

do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
 

 

         _____________, _________________________________ 

                    data             podpis dyrektora 
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________________________________     ______________________ 
 (Imię i nazwisko kandydata)        (Miejscowość, data) 

 

INFORMACJA O SPEŁNIANIU DODATKOWYCH KRYTERIÓW PRZEZ 

KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO 
*) - Jeżeli Pani/Pan chcą by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, należy w kolumnie czwartej 

tego kryterium, napisać TAK i dołączyć do wniosku dokumenty  potwierdzające spełnianie tego kryterium  

 

(Wypełnia kandydat wspólnie z rodzicami / opiekunami prawnymi) 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny 

Tak*) 

1 2 3 4 

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie1 o wielodzietności rodziny kandydata 
Zgodnie z art. 4 pkt. 42 ustawy Prawo oświatowe należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje 

i więcej dzieci. 

 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 
odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

3. Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy 
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis 

lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

4. Niepełnosprawność  

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

5. Niepełnosprawność  

rodzeństwa 

kandydata  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy 

z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze 

zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 
kandydata 

 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata w 

rodzinie2 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie3 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy 
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze 

zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) 

 

 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
2 Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji 

wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 



 
ZSZ1_DRUK_10 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich 

i mojego dziecka (podopiecznego) zawartych w informacji o spełnianiu dodatkowych kryteriów przez 

kandydata niepełnoletniego oraz dokumentacji potwierdzającej ich spełnianie przez Administratora – 

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, w celu realizacji postępowania 

rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

 

 

 

……………………………….………………..……………………………... 
(Podpis rodziców / opiekunów prawnych kandydata niepełnoletniego) 

 

* właściwe zaznaczyć 

 
 

 

Załączniki (jeżeli dotyczy – zaznacz właściwe): 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność kandydata, rodzica kandydata, rodzeństwa kandydata, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu, 

 oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka w rodzinie oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

  



ZSZ1_DRUK_11 

 

__________________________     ________________________ 
(Imię i nazwisko wychowanka)       (Miejscowość, data) 

 

INFORMACJA O SPEŁNIANIU DODATKOWYCH KRYTERIÓW PRZEZ 

KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO 
 

*) Jeżeli Pani/Pan chcą by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, należy w kolumnie czwartej 

tego kryterium, napisać TAK  i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium  

 

 

(Wypełnia kandydat pełnoletni) 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny 

Tak*) 

1 2 3 4 

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie4 o wielodzietności rodziny kandydata 
Zgodnie z art. 4 pkt. 42 ustawy Prawo oświatowe należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje 

i więcej dzieci. 

 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze 

zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy 

z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 

ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 
kandydata pełnoletniego 

 

3. Niepełnosprawność  

dziecka kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy 

z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez kandydata 
pełnoletniego 

 

4. Niepełnosprawność 

innej osoby bliskiej, 

na którą kandydat 

sprawuje  

opiekę 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy 

z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez kandydata 
pełnoletniego 

 

5. Samotne 

wychowywanie 

kandydata w 

rodzinie5 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie6 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy 
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 

ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 

kandydata pełnoletniego 

 

 

  

                                                           
4 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
5 Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
6 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji 

wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 5). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 



ZSZ1_DRUK_11 

 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w Informacji o spełnianiu dodatkowych kryteriów przez kandydata pełnoletniego oraz dokumentacji 

potwierdzającej ich spełnianie przez Administratora – Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Dębicy, w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego do Internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy. 

 

 
……………..……………………………..…………………………… 

(Podpis kandydata pełnoletniego)
 

* właściwe zaznaczyć 

 

 

Załączniki (jeżeli dotyczy – zaznacz właściwe): 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność kandydata, dziecka kandydata, innej osoby pozostające pod opieką kandydata, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu, 

 oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka w rodzinie oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem, 

  



ZSZ1_DRUK_12 

 

________________________________ 
(Miejscowość, data) 

 

DANE DOTYCZĄCE OPIEKUNA PRAWNEGO REPREZENTUJĄCEGO 

UCZNIA – OBCOKRAJOWCA NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, 

KTÓREGO RODZIC / RODZICE NIE ZOSTALI POZBAWIENI PRAW RODZICIELSKICH 

 

(WYPEŁNIJ WIELKIMI LITERAMI) 

 

I. Dane dotyczące kandydata / wychowanka: 

 

Imię (imiona):_____________________________________________________________________________  

 

Nazwisko: ________________________________________________________________________________ 

 

Numer PESEL: ____________________________________________________________________________ 

(w przypadku jego braku seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.) 

II. Dane dotyczące opiekuna prawnego kandydata / wychowanka: 

 

Imię (imiona):_____________________________________________________________________________  

 

Nazwisko: ________________________________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania:  

 

Kod pocztowy: ______  - _______ Miejscowość: ________________________________________________ 

 

Ulica: _____________________________________  nr domu: __________   nr lokalu: ____________ 

 

Gmina: ______________________________  Województwo: _______________________________________ 

 

Dane kontaktowe:  

 

telefon kontaktowy: _________________________________________________________________________   

 

adres poczty elektronicznej: ___________________________________________________________________ 

 

 

……………………………………………………………………….  

(czytelny podpis  opiekuna prawnego kandydata / wychowanka )
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Oświadczenie 
 

 

My, niżej podpisani rodzice – opiekun prawny ucznia ……………………………………………..….. 

zobowiązujemy się do stosowania następujących zasad: 

 

1. Przestrzeganie Regulaminu Internatu, Regulaminu Stołówki, procedur, norm i zasad.  

2. Systematyczne regulowanie opłat za pobyt i wyżywienie zgodnie z terminem wyznaczonym 

Zarządzeniami Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

3. Wnoszenie opłat za pobyt i wyżywienie z góry do dnia 15 – go każdego miesiąca na konto bankowe 

szkoły. 

4. W razie braku wpłaty za pobyt w internacie i wyżywienie w stołówce wychowanka będzie to skutkowało 

pozbawieniem prawa do korzystania z wyżywienia i zamieszkania w Internacie. 

 

Dębica, dn. ……..……………………………… 

 

 

……..…………………………………………………………..…….. 
czytelny podpis rodziców kandydata / opiekuna prawnego kandydata 

 

 

……..…………………………………………………………..…….. 
(czytelny podpis kandydata) 
 


