ANKIETA MIESZKAŃCA INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KRAKOWIE
rok szkolny 2017/2018
[ankietę wypełnia rodzic/opiekun lub pełnoletni wychowanek w dniu zakwaterowania]

UCZEŃ: ………………………………………………………………………………………
PESEL:
ADRES
DO
KORESPONDENCJI:

DATA I MIEJSCE
URODZENIA:
1. TEL.DOMOWY:
2.TEL.UCZNIA:
3.E-MAIL UCZNIA:

MATKA/OPIEKUN
TELEFON:
Imię i nazwisko:
e-mail:
OJCIEC/OPIEKUN
TELEFON:
Imię i nazwisko:
e-mail:
RODZEŃSTWO (imiona i wiek)

RODZINA
W KRAKOWIE
(ADRES):

TELEFON:

KOGO POWIADOMIĆ
W PRZYPADKU
CHOROBY:
STAN ZDROWIA,
PRZYJMOWANE LEKI,
UCZULENIA I INNE
WAŻNE INFORMACJE:
SZKOŁA:
IMIĘ I NAZWISKO
WYCHOWAWCY
KLASOWEGO:
IMIĘ I NAZWISKO
TRENERA:

KLASA:
KONTAKT Z
WYCHOWAWCĄ:
KONTAKT Z TRENEREM:

OŚWIADCZENIE
•
Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Regulaminem Internatu Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 i zwyczajami w nim panującymi (tekst regulaminu dostępny w IZSZ nr 2 lub
www.zsz2.edu.pl) oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
•
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do zamieszkania mojego dziecka
w internacie i dziecko nie wymaga podawania leków.
•
Przyjmuję na siebie odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez moje
dziecko.
•
Zobowiązuję się także do terminowego uiszczania opłat za pobyt mojego dziecka
w internacie.
•
Oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-y) o możliwości pozostawienia pieniędzy
i rzeczy wartościowych w depozycie.
•
Oświadczam, że zostałam (-em) poinformowany (-a) o tym, że internat nie posiada własnej
kuchni i biorę na siebie obowiązek zapewnienia mojemu dziecku racjonalnego żywienia podczas
całego pobytu w internacie.
•
Oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-y) o bezwzględnej konieczności
przestrzegania procedur zwolnień zawartych w regulaminie.
•
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez macierzystą szkołę informacji o postępach
szkolnych mojego dziecka pracownikom pedagogicznym internatu. Jednocześnie zobowiązuję się
do bieżącego monitorowania postępów edukacyjnych i frekwencji mojego dziecka i informowanie
wychowawcy grupy o ww.
•
Wyrażam zgodę by moje dziecko brało udział w wyjściach i imprezach organizowanych
przez internat poza jego budynkiem na terenie miasta Krakowa.
•
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby internatu.
•
O rezygnacji z miejsca w internacie powiadomię przez osobiste lub listowne oświadczenie
na piśmie.
PODPISY RODZICÓW /OPIEKUNÓW
MATKA:
OJCIEC:

UWAGA:
1. Prosimy o wypełnienie ankiety drukowanymi literami. Podane informacje są niezbędne w przypadku
zachorowania bądź wypadku. Ww. dane będą udostępnione wyłącznie pracownikom
pedagogicznym internatu (bądź lekarzowi) i nie będą w żaden sposób upublicznione.
2. Jeżeli jakieś informacje nie są Państwu znane w dniu wypełniania ankiety – prosimy o pozostawienie
pustego miejsca i zawiadomienie internatu po ich uzyskaniu.
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych ze zmianami (tekst jednolity w Dz.U. 2016 poz. 922)

