
....………..……………………, dnia …..……..……..………… 
                                                                                                                  Miejscowość                                                          data 

 

                            
 

 
       
     

 

Dane osobowe ucznia (proszę wypełnić drukowanymi literami): 
 

Pierwsze imię   Drugie imię             Nazwisko   

       

 Data urodzenia  
 

Numer telefonu ucznia        Numer PESEL      

                             

 

Klasa                                            
                

      

                                                                                                    

Informacje o stanie zdrowia  ucznia (choroby przewlekłe, alergie, inne dolegliwości zdrowotne,  

stale przyjmowane leki itp. ) 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe zalecenia od rodziców: 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Deklaracja pobytu w internacie w kolejnych latach (wypełniamy w kolejnych latach szkolnych): 
 

Rok szkolny: ……………………..…….... data i podpis …………………………………………………………. 
 

Rok szkolny: ………………..………….... data i podpis …………………………………………………………. 
 

Rok szkolny: ……………..……..……….. data i podpis …………………………………………………………. 

Rok szkolny: …………………………….. data i podpis ………………….…………………….…………. 
 

Adres zamieszkania ucznia: 

Ulica  Numer domu i mieszkania Miejscowość  

                    /   

Kod  Poczta   Gmina Powiat  

   -          
 

Dane rodziców / opiekunów prawnych  ucznia: 

Imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej *  Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego * 

   

Adres zamieszkania jeśli inny niż kandydata  Adres zamieszkania jeśli inny niż kandydata 

   

Telefon kontaktowy, e-mail (jeżeli posiada)  Telefon kontaktowy, e-mail (jeżeli posiada) 

   
 

*  niepo trzebne  skreś l i ć    
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Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych): 
 
Oświadczam, że: 

• zapoznałem/am się z Regulaminem Internatu Zespołu Szkół w Karlinie oraz zobowiązuję się do dopilnowania  

przestrzegania regulaminu przez moje dziecko, 

• zaopatrzę dziecko w: 

      - pościel (poszwę na kołdrę (140/200 cm) i poduszkę (50/70 cm), prześcieradło), ręczniki, przybory toaletowe,  

• zobowiązuję się regularnie pokrywać koszty (do 05 każdego miesiąca) tj: 

- opłata za wyżywienie ( 13,60 zł. stawka dzienna: śniadanie, obiad i kolacja), na konto: Szkoła Podstawowa  

w Karlinie ul. Traugutta 2 78-230 Karlino nr 52 1020 2821 0000 1002 0119 4034 w tytule: „imię i nazwisko 

wychowanka; wyżywienie – internat za miesiąc: …” 

• ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody spowodowane przez moje dziecko, 

• zobowiązuje się do stawienia na każde wezwanie wychowawcy internatu, 

• wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia mojego dziecka z internatu w godzinach czasu wolnego, a także na jego 

samodzielne powroty do domu,  

• zobowiązuję się do uprzedzania wychowawców o wyjazdach dziecka z internatu w ciągu tygodnia i informowania  

o jego każdorazowej nieobecności w internacie w dniach nauki szkolnej, 

• wyrażam zgodę na leczenie mojego dziecka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, 

• w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu lub przyjęcia narkotyków przez moje dziecko, wyrażam zgodę na 

przeprowadzenie u niego kontrolnego badania alkomatem lub narkotestem; w przypadku spożycia alkoholu lub 

przyjęcia narkotyków przez moje dziecko akceptuję konsekwencje przewidziane Regulaminem internatu, 

powyższe oświadczenie pozostaje w mocy także w stosunku do wychowanka, który uzyskał pełnoletniość, 

• wyrażam zgodę na wezwanie pomocy medycznej w wypadku wystąpienia u mojego dziecka stanu chorobowego  

i zobowiązuję się do odebrania go z internatu niezwłocznie po powiadomieniu mnie o zaistniałej chorobie.  

 

 
 

Oświadczenie ucznia: 

Ja niżej podpisany zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Internatu Zespołu Szkół w Karlinie.  
 

 
 
 
 

Klauzula informacyjna  

  

   Data      Podpis rodzica / opiekuna * 

 
 

 
  

   Data      Podpis ucznia 

 
 
 

  

 

• Zespół Szkół w Karlinie przetwarza dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. 

1. Administratorem danych jest Zespół Szkół w Karlinie z siedzibą przy ul. Ks. Brzóski 6, 78-230 Karlino, tel. 94 311 7844, e-mail: 

zskarlino@zskarlino.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Karlinie jest Pani Marlena Mazur-Pączek, e-mail: iodmp@oswiata-karlino.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Zespół Szkół w Karlinie jest art. 6 ust. 1 

lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). Oznacza to, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych, 
4. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach  ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,  a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 
6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci mogą być przekazywanie jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  a także nie będą 
przekazywane do państw trzecich 
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