Internat ZSZ PBO Sp. z o.o.

.............................................
Data złożenia kwestionariusza

ul. Botaniczna 75, 65-392 Zielona Góra
nr tel. (68) 323-88-03/04
www.zszpbo.zgora.pl/internat

KWESTIONARIUSZ
I. DANE PERSONALNE
_________________________________________

Nazwisko i imię

_________________________________________
Data i miejsce urodzenia

PESEL kandydata
_________________________________________________________
Adres stałego pobytu /kod, miejscowość, ulica, nr domu/

_________________________________________________________

Imię i nazwisko ojca

_________________________________________________________

Imię i nazwisko panieńskie matki

_________________________________________________________
Nr telefonu matki /prawny opiekun/

E- mail

_________________________________________________________
Nr telefonu ojca /prawny opiekun/

E- mail

_________________________________________________________

Odległość od miejsca zamieszkania w kilometrach i możliwość dojazdu

II. SZKOŁA

Proszę o przyjęcie mojego syna/mojej córki*
ucznia klasy

…………………………. Szkoły ………………………………………..
(proszę wpisać symbol klasy)

Typ szkoły: szkoła zawodowa ....
szkoła policealna ....

(proszę wpisać nazwę szkoły)

liceum profilowane ....
liceum ogólnokształcące ....

technikum ....

do Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze w roku szkolnym .......…/….......
Potwierdzenie szkoły o przyjęciu ucznia

..............................................

nazwa i pieczątka szkoły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regulamin rekrutacji do Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o. dostępny jest na stronie www..zszpbo.zgora.pl /internat
 Regulamin Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o. dostępny jest na stronie www..zszpbo.zgora.pl /internat

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Ja niżej podpisany(a) ….................................................. jako rodzic/opiekun prawny syna/córki*
oświadczam, że:
Dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców
Tak / Nie*
Dziecko jest objęte pieczą zastępczą
Tak / Nie*
Jeden/oboje z rodziców są osobami niepełnosprawnymi
Tak / Nie*
Dziecko jest osobą niepełnosprawną
Tak / Nie*
Ocena z zachowania (ze świadectwa szkolnego absolwenta) ...........................................
Oświadczam, że dane podane przeze mnie w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym
……………….

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

Data

Podpis rodziców/opiekunów prawnych

IV. DEKLARACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na pobyt syna /córki* w Internacie ZSZ PBO w okresie pobierania przez dziecko nauki.
1. Umieszczając w internacie mojego syna/moją córkę* zobowiązuje się do:
a) systematycznego regulowania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w placówce w terminie
do 15-tego dnia każdego miesiąca,
b) pokrycia kosztów związanych z likwidacją ewentualnych szkód i zniszczeń wyrządzonych
przez moje dziecko,
c) wykupienia posiłków podczas pobytu w Internacie ZSZ PBO Sp. z o.o.,
d) współpracy z wychowawcami w celu prawidłowego funkcjonowania dziecka w placówce.
2. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich aby syn /córka* zamieszkał/a
w internacie.
Istotne informacje, które rodzice/opiekunowie podopiecznego chcą przekazać (np. zażywane leki,
choroby, alergie itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na szpitalne leczenie mojego dziecka w nagłych sytuacjach.
3. Oświadczam, że w porozumieniu ze współmałżonkiem /opiekunem dziecka/ biorę pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas:
a) dojścia do szkoły i powrotu ze szkoły do Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o.,
b) wyjścia na zajęcia dodatkowe,
c) wyjścia z internatu w czasie wolnym,
d) wyjścia i wyjazdy zgłaszane przez rodziców/opiekunów w rozmowach telefonicznych.
4. Mając na celu bezpieczeństwo syna/córki* oraz dobro placówki, w przypadku uzasadnionych
wątpliwości wobec mojego dziecka wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania alkotestem
(alkomatem) lub na przeprowadzenie badania testowego na zawartość narkotyków w organizmie.
Koszty testu ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.
5. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz wykorzystanie tego wizerunku
w celach informacyjnych i promocyjnych Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb procesu
rekrutacji do Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych.
……………….

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

Data

Podpis rodziców /prawnych opiekunów/

* - niepotrzebne skreślić
V. DECYZJA O PRZYJĘCIU UCZNIA DO INTERNATU
..………………
Data

..........................……
Decyzja

……………………...................
Podpis kierownika Internatu

Internat jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe wychowanka zawarte w niniejszym kwestionariuszu będą wykorzystywane
i przetwarzane (zbieranie, przechowywanie, utrwalane i usuwane) tylko w celu wykonywania zadań statutowych Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o.;
(art. 23 ust. 1, pkt 5 i art. 27, ust 1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Z 1997 nr 133 pozycja 883),
przy zachowaniu postanowień w/w, dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych.

