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Wypełnia internat: …………………………………………………………………... 
(data złożenia i podpis osoby przyjmującej) 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

Wypełnić czytelnie, drukowanymi literami: 

Proszę o przyznanie mojemu dziecku miejsca w internacie ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku  

w roku szkolnym 20……/20…… 

I. DANE PERSONALNE DZIECKA: 

1. Nazwisko: ……………………………………………………………………… 

2. Imię (imiona): …………………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia: ………………………………………………… 

4. PESEL: ………………………………………………………… 

(w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość ze wskazaniem rodzaju dokumentu) 

5. Adres zamieszkania: ul. ………………………………………………………. nr domu: …………… nr lokalu: ……….. 

      kod ……. - …………… miejscowość: ……………………………………………………. 

      gmina: …………………………………… województwo: …………………………………………. 

6. Nr telefonu (jeżeli posiada) – dotyczy kandydata pełnoletniego: ………………………………………………………….. 

7. Adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada) – dotyczy kandydata pełnoletniego: ………………………………………… 

II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Matka / opiekun prawny*): imię …………………………………….. nazwisko ………………………………………….. 

                      adres ……………………………………………………………………………………………. 

                      nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 

 adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada)…………………….……………………………… 

2. Ojciec / opiekun prawny*): imię …………………………………….. nazwisko …………………………………………... 

                      adres ……………………………………………………………………………………………. 

                      nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 

 adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada)…………………….……………………………… 

III. SZKOŁA (o przyjęcie do której stara się dziecko – dotyczy uczniów kl. I / do której uczęszcza dziecko – dotyczy starszych uczniów): 

1. Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………... 

2. Klasa / profil: ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Typ szkoły (proszę zaznaczyć):  Szkoła zawodowa           Technikum 4-letnie         Liceum ogólnokształcące 3-letnie 

                                                          Branżowa szkoła I stopnia      Technikum 5-letnie         Liceum ogólnokształcące 4-letnie 

*) niepotrzebne skreślić 
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IV. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:  
(proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE) 

1 Uczeń ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku TAK NIE 

2 
Szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał posiada własny internat/ bursę  

(nie dotyczy uczniów i kandydatów na uczniów ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku) 
TAK NIE 

3 
Trudności z dojazdem ucznia do szkoły (odległość szkoły od miejsca zamieszkania  

lub/ i brak środków komunikacji publicznej) 
TAK NIE 

4 Wielodzietność rodziny ucznia TAK NIE 

5 Samotne wychowywanie ucznia przez matkę lub ojca  TAK NIE 

6 Niepełnosprawność ucznia (do podania dołączyć dokument potwierdzający) TAK NIE 

7 
Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców ucznia (do podania dołączyć dokument 

potwierdzający) 
TAK NIE 

8 Niepełnosprawność rodzeństwa ucznia (do podania dołączyć dokument potwierdzający) TAK NIE 

9 Objęcie ucznia pieczą zastępczą (do podania dołączyć dokument potwierdzający) TAK NIE 

10 Rodzeństwo ucznia mieszka w tym samym internacie TAK NIE 

 

V. Oświadczam, że dziecko ma trudności z dojazdem do szkoły (zaznaczyć właściwe): TAK / NIE 

a) ze względu na odległość szkoły od miejsca zamieszkania, która wynosi: .................................... km 

b) brak  środków komunikacji publicznej (zaznaczyć właściwe): TAK / NIE 

…….…………………………………… 
           (podpis rodzica /opiekuna prawnego)) 

VI. Oświadczam, że dziecko zgłoszone do internatu jest członkiem rodziny wielodzietnej (wypełnić jeżeli dotyczy).  

Wraz z dzieckiem rodzina liczy ............. członków (w tym: .............. dzieci)     

…….…………………………………… 
           (podpis rodzica /opiekuna prawnego)) 

VII. Oświadczam, że jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko (wypełnić jeżeli dotyczy). 

…….…………………………………… 
           (podpis rodzica /opiekuna prawnego)) 

VIII. Oświadczenia dotyczące treści podania: 

1. Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w podanych informacjach, niezwłocznie powiadomię o nich 

kierownika internatu. 

…….…………………………………… 
           (podpis rodzica /opiekuna prawnego)) 

*) niepotrzebne skreślić 

ZAŁĄCZNIKI: 

 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO PODANIA: 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 6 – 9 określonych w pkt IV, branych pod uwagę podczas rekrutacji (jeżeli dotyczy). 

 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REKRUTACJI: 

1. Deklaracja pobytu stanowiąca oświadczenie woli potwierdzające chęć zamieszkania w internacie. 

2. Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych dotyczących pobytu w internacie. 

3. Skierowanie do internatu – nie dotyczy kandydatów na uczniów i uczniów ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku. 


