Podanie o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Krakowie
na rok szkolny 2017/2018
od dnia: 1 września 2017 r.
Nazwisko i imię:

PESEL:

Data i miejsce urodzenia:

Klasa i szkoła w dniu
01.09.2017 r.:
Ojciec/opiekun
prawny (imię
i nazwisko)

Matka/opiekun
prawny (imię
i nazwisko)

Adres:

TELEFON:
E-MAIL:

Adres (jeżeli jest inny niż adres ojca):

TELEFON:
E-MAIL:

Adres dziecka (jeżeli jest inny niż adres rodziców):

• Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Regulaminem Internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
i zwyczajami w nim panującymi (regulamin dostępny w IZSZ nr 2 lub www.zsz2.edu.pl).
• Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do zamieszkania mojego dziecka w internacie
i moje 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
(zgodnie z podpisaną po przyjęciu umową).
• 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.
• 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.
Kraków, dnia ………………………

…………………………………………….
podpis rodzica opiekuna lub pełnoletniego ucznia
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KWESTIONARIUSZ – INFORMACJA O WYCHOWANKU
na rok szkolny 2017/2018

LP.

1.

Zaznacz
znakiem
X spełnione
kryteria

KRYTERIA

Punktacja

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej.
(rodzina wychowuje troje i więcej dzieci)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.
Jedno z rodziców ma orzeczenie lekarskie
o niepełnosprawności.
Oboje rodzice kandydata mają orzeczenie lekarskie
o niepełnosprawności.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne wychowywanie kandydata.
Kandydat objęty pieczą zastępczą.
Rodzeństwo kandydata mieszka / mieszkało w naszym
internacie
Kandydat mieszkający w poprzednim roku szkolnym
w naszym internacie
Uczeń szkoły, której organem prowadzącym jest Miasto
Kraków

I. Oświadczam, że ww. informacje są prawdziwe i na życzenie internatu dostarczę dokumenty je
potwierdzające.
II. Inne uwagi i prośby …………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………......
…………………………………..
podpis rodzica opiekuna lub pełnoletniego ucznia
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