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POST POWANIE REKRUTACYJNE DO INTERNATU ZESPO U SZKÓ  
MECHANICZNYCH W OPOLU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 
 

KRYTERIA, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW 
 

1. O przyj cie do Internatu Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu  ubiega  si  mog : 
 

a) uczniowie ze szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pobieraj cy nauk  poza 
miejscem sta ego zamieszkania, 

b) s uchacze szkó  policealnych i pomaturalnych pobieraj cy nauk  poza miejscem 
sta ego zamieszkania tylko w przypadku wolnych miejsc, 

c) studenci uczelni wy szych pobieraj cy nauk  poza miejscem sta ego zamieszkania 
tylko w przypadku wolnych miejsc, 

 
2. Post powanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na 

wniosek kandydata pe noletniego. 
 
3. Na pierwszym etapie post powania rekrutacyjnego brane s  pod uwag cznie 

nast puj ce kryteria, którym nadane s  warto ci przyznawanych punków: 
a)  w przypadku kandydata niepe noletniego: 

  wielodzietno  rodziny kandydata ( 70pkt. ), 
  niepe nosprawno  kandydata ( 70pkt. ), 
  niepe nosprawno  jednego z rodziców kandydata ( 70pkt. ), 
  niepe nosprawno  obojga rodziców kandydata ( 70pkt. ), 
  niepe nosprawno  rodze stwa kandydata ( 70pkt. ), 
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( 70pkt. ), 
  obj cie kandydata piecz  zast pcz  ( 70pkt. ) ; 

b) w przypadku kandydata pe noletniego: 
 wielodzietno  rodziny kandydata ( 70pkt. ), 
 niepe nosprawno  kandydata ( 70pkt. ), 
 niepe nosprawno  dziecka kandydata ( 70pkt. ), 
 niepe nosprawno  innej osoby bliskiej, nad któr  kandydat sprawuje opiek                 

( 70pkt. ), 
 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata ( 70pkt. ),  

 
c) kryteria okre lone przez dyrektora Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu                           

w uzgodnieniu z organem prowadz cym: 
  w przypadku kandydata b cego uczniem Zespo u Szkó  Mechanicznych                 

w Opolu ( 60pkt. ), 
  w przypadku kandydata kontynuuj cego pobyt w internacie, nieukaranego kar  

regulaminow  w ubieg ym roku szkolnym  ( 60pkt ), 
  ocena zachowania na wiadectwie uko czenia przez kandydata klasy w roku 

szkolnym poprzedzaj cym rok szkolny, na który przeprowadzane jest post powanie 
rekrutacyjne  (ocena wzorowa - 60pkt,  wyró niaj ca - 50pkt,  poprawna - 40pkt ), 

  rednia ocen na wiadectwie uko czenia przez kandydata przez kandydata klasy                
w roku szkolnym poprzedzaj cym rok szkolny, na który przeprowadzane jest post powanie 
rekrutacyjne ( rednia ocen mno ona razy 10 pkt. ), 

  w przypadku kandydata, który w ubieg ym roku szkolnym otrzyma  list pochwalny 
przyznany przez Rad  Wychowawcz  Internatu  ( 60pkt ), 

  w przypadku kandydata, który podejmowa  prac  wolontariusza na rzecz 
rodowiska lokalnego (  60pkt ). 
 

4. W przypadku równorz dnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym 
etapie post powania rekrutacyjnego lub je eli po zako czeniu tego etapu Internat nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie post powania rekrutacyjnego jest brana 
pod uwag  kolejno  zg osze . 

5. Wniosek o przyj cie do Internatu (za cznik nr 1) sk ada si  do Dyrektora Zespo u Szkó  
Mechanicznych w Opolu.  
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6. Wniosek zawiera: 
a) imi , nazwisko, dat  urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL – seri  i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego 
to samo , 

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pe noletniego – 
imiona rodziców, 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata 
pe noletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata, 

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku 
kandydata pe noletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata,            
o ile je posiadaj . 

7. Do wniosku do cza si :  
a) dokumenty potwierdzaj ce spe nianie przez kandydata kryteriów, o których mowa            

w pkt 3 a i b tj.: 
 o wiadczenie o wielodzietno ci rodziny kandydata, 
 orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du                             

na niepe nosprawno , orzeczenie o niepe nosprawno ci lub o stopniu 
niepe nosprawno ci lub orzeczenie równowa ne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepe nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó n.zm.), 

 prawomocny wyrok s du rodzinnego orzekaj cy rozwód lub separacj  lub akt 
zgonu oraz o wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu adnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

 dokument po wiadczaj cy obj cie dziecka piecz  zast pcz  zgodnie z ustaw            
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej            
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z pó n.zm.);  
 

b) dokumenty potwierdzaj ce spe nianie przez kandydata kryteriów okre lonych przez 
dyrektora Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu w uzgodnieniu z organem 
prowadz cym, w których mowa w pkt 3 c. 

8. Ponadto do wniosku do cza si : 
a) o wiadczenie rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pe noletniego – samego 

kandydata, o stanie zdrowia kandydata, jak równie  innych   
b) za wiadczenie o przyj ciu do szko y lub kontynuowaniu nauki, 
c) dwie fotografie, 
d) zgod  na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 i 8 – poza o wiadczeniem, s  sk adane                     
w oryginale, notarialnie po wiadczonej kopii albo w postaci urz dowo po wiadczonego 
za zgodno  z orygina em opisu lub wyci gu z dokumentu.  

10. O wiadczenie do czane do wniosku, sk ada si  pod rygorem odpowiedzialno ci karnej 
za sk adanie fa szywych zezna . Sk adaj cy o wiadczenie jest obowi zany do zawarcia 
w nim klauzuli nast puj cej tre ci: „Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej                  
za z enie fa szywego o wiadczenia.”  Klauzula ta zast puje pouczenie organu                    
o odpowiedzialno ci karnej za sk adanie fa szywych zezna . 

11. W celu zapewnienia kandydatowi podczas pobytu w Internacie odpowiedniej opieki, 
od ywiania oraz metod opieku czo-wychowawczych rodzic kandydata przekazuje 
dyrektorowi Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu uznane przez niego za istotne dane 
o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym kandydata. 
 

ZASADY PRZEPROWADZANIA POST POWANIA REKRUTACYJNEGO 
 

12. Post powanie rekrutacyjne do Internatu przeprowadza komisja rekrutacyjna powo ana 
przez Dyrektora Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu. Dyrektor wyznacza 
przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej. 

13. Do zada  komisji rekrutacyjnej nale y w szczególno ci: 
a) ustalenie wyników post powania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomo ci 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych                           

i kandydatów nieprzyj tych, 
c) sporz dzenie protoko u post powania rekrutacyjnego. 
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14. Wyniki post powania rekrutacyjnego podaje si  do publicznej wiadomo ci w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawieraj cej imiona 
i nazwiska kandydatów oraz informacj  o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata do Internatu. 

15. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Internatu je eli w wyniku post powania 
rekrutacyjnego kandydat zosta  zakwalifikowany oraz z  wymagane dokumenty. 

16. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomo ci list  kandydatów przyj tych                   
i kandydatów nieprzyj tych do Internatu. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 
przyj tych i kandydatów nieprzyj tych lub informacj  o liczbie wolnych miejsc. 

17. Wy ej wymienione listy kandydatów podaje si  do publicznej wiadomo ci poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Internatu. Listy zawieraj  imiona                    
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejno ci alfabetycznej. 

18. Dzie  podania do publicznej wiadomo ci listy osób przyj tych i nieprzyj tych                        
do Internatu, jest okre lany w formie adnotacji umieszczonej na tej li cie, opatrzonej 
podpisem przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej. 
 
TRYB ODWO AWCZY OD WYNIKÓW POST POWANIA REKRUTACYJNEGO 
 

19. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych   
i kandydatów nieprzyj tych, rodzic kandydata lub kandydat pe noletni mo e wyst pi           
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz dzenie uzasadnienia odmowy przyj cia 
kandydata do Internatu. 

20. Uzasadnienie to sporz dza si  w terminie 5 dni od dnia wyst pienia przez rodzica 
kandydata lub kandydata pe noletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyj cia, oraz liczb  punktów, któr  kandydat uzyska  w post powaniu 
rekrutacyjnym. 

21. Rodzic kandydata lub kandydat pe noletni mo e wnie  do dyrektora Zespo u Szkó  
Mechanicznych w Opolu odwo anie od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej, w terminie  
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

22. Dyrektor Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu rozpatruje odwo anie od rozstrzygni cia 
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo ania. Na rozstrzygni cie 
dyrektora Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu s y skarga do s du 
administracyjnego. 
 

POST POWANIA UZUPE NIAJ CE 
 

23. Je eli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego Internat nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu  przeprowadza 
post powanie uzupe niaj ce. 

24. Post powanie uzupe niaj ce powinno zako czy  si  do ko ca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzaj cego rok szkolny, na który jest przeprowadzane post powanie rekrutacyjne. 

25. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach post powania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja post powania rekrutacyjnego s  przechowywane nie d ej ni  do ko ca 
okresu, w którym ucze  korzysta z Internatu. 

26. Dane osobowe kandydatów nieprzyj tych zgromadzone w celach post powania 
rekrutacyjnego s  przechowywane w internacie przez okres roku, chyba e na 
rozstrzygni cie dyrektora Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu zosta a wniesiona 
skarga do s du administracyjnego i post powanie nie zosta o zako czone 
prawomocnym wyrokiem. 
 

TERMINY POST POWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POST POWANIA 
UZUPE NIAJACEGO, W TYM TERMINY SK ADANIA DOKUMENTÓW 

 
1. Przyjmowanie wniosków o przyj cie do Internatu wraz          

z wymaganymi dokumentami. 
Od  01.07.2014 r.  
do 30.07.2014  r. 

2. Og oszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                    
i  kandydatów niezakwalifikowanych 

05.08.2014 r. 

3. Og oszenie listy kandydatów przyj tych i kandydatów 
nieprzyj tych. 

14.08.2014 r. 
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4. Post powanie uzupe niaj ce. od 18.08.2014 r.  
do 20.08.2014 r. 

5. Ostateczne og oszenie listy przyj tych do Internatu. 
 

28.08.2014 r. 

 

Kryteria, terminy post powania rekrutacyjnego i terminy post powania 
uzupe niaj cego, w tym terminy sk adania dokumentów, wymagane dokumenty              
oraz sposób przeliczania punktów obowi zuj ce na rok szkolny 2014/2015                        
do Internatu Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu, zosta y uzgodnione z organem 
prowadz cym.     

 

 

Dyrektor Szko y   Organ Prowadz cy 
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WNIOSEK O PRZYJ CIE KANDYDATA  

DO INTERNATU ZESPO U SZKÓ  MECHANICZNYCH W OPOLU 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

(Wniosek wype niaj  rodzice lub opiekunowie prawni kandydata niepe noletniego, a w przypadku kandydata pe noletniego -  sam kandydat. Nale y wype ni  

drukowanymi literami. * niepotrzebne skre li ) 

 

Dyrektor Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu 

ul. Edmunda Osma czyka 20, TEL. 77 454 32 37 

  

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA  

(dotyczy kandydata niepe noletniego oraz kandydata pe noletniego) 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

imi   drugie imi   

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod 
pocztowy 

 miejscowo   

gmina  powiat  

telefon 
kontaktowy 

 adres e-mail  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH*  

( dotyczy kandydata niepe noletniego ) 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ* 

imi   nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 
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ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowo   

gmina  powiat  

telefon kontaktowy  adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

imi   nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowo   

gmina  powiat  

telefon kontaktowy  adres e-mail  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH*  

( dotyczy kandydata pe noletniego ) 

 

IMIONA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

imi    imi   
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KRYTERIA PRZYJ CIA 

Kryteria obowi zkowe, które maj  jednakow  warto . Nale y zaznaczy  znakiem X kryterium, które spe nia kandydat. 
W przypadku zaznaczenie danego kryterium do wniosku nale y do czy  obowi zkowo, zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n.zm. , dokument potwierdzaj cy 
spe nianie tego kryterium. 

W PRZYPADKU KANDYDATA NIEPE NOLETNIEGO: 

 

1. 

 

Wielodzietno  rodziny kandydata ( 70pkt.) 

 

 

2. 

 

Niepe nosprawno  kandydata ( 70pkt.) 

 

 

3. 

 

Niepe nosprawno  jednego z rodziców kandydata ( 70pkt.) 

 

 

4. 

 

Niepe nosprawno  obojga rodziców kandydata ( 70pkt.) 

 

 

5. 

 

Niepe nosprawno  rodze stwa kandydata ( 70pkt.) 

 

 

6. 

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( 70pkt.) 

 

 

7. 

 

Obj cie kandydata piecz  zast pcz  ( 70pkt.) 

 

W PRZYPADKU KANDYDATA PE NOLETNIEGO: 

 

1. 

 

Wielodzietno  rodziny kandydata ( 70pkt.) 

 

 

2. 

 

Niepe nosprawno  kandydata ( 70pkt.) 

 

 

3. 

 

Niepe nosprawno  dziecka kandydata ( 70pkt.) 

 

 

4. 

 

Niepe nosprawno  innej osoby bliskiej, nad któr  kandydat sprawuje opiek   ( 70pkt.) 

 

 

5. 

 

Samotne wychowywanie dziecka kandydata ( 70pkt.) 
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Kryteria dodatkowe ustalone przez dyrektora Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu w uzgodnieniu z organem prowadz cym. 
Kryteria te dotycz  wszystkich kandydatów. Nale y zaznaczy  znakiem X kryterium, które spe nia kandydat. W przypadku 
zaznaczenie  danego  kryterium  do  wniosku  nale y  do czy  obowi zkowo,  zgodnie  z  art.  20t  ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  7  
wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n.zm.,   dokument potwierdzaj cy spe nianie tego 
kryterium. 

 

1. 

 

Kandydat b cy uczniem Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu ( 60pkt.) 

 

 

2. 

 

Kandydat kontynuuj cy pobyt w Internacie ZSM w Opolu, nieukarany kar  regulaminow  
w ubieg ym roku szkolnym ( 60pkt.) 

 

3. Ocena zachowania na wiadectwie uko czenia przez kandydata klasy w roku szkolnym 
poprzedzaj cym rok szkolny, na który przeprowadzane jest post powanie rekrutacyjne     
( wzorowa – 60pkt, bardzo dobra – 50pkt., dobra – 40pkt, poprawna – 30pkt.) 

 

4. rednia ocena na wiadectwie uko czenia przez kandydata klasy w roku szkolnym 
poprzedzaj cym rok szkolny, na który przeprowadzane jest post powanie rekrutacyjne     
( rednia ocen mno ona razy 10pkt.). 

 

5. Otrzymanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzaj cym rok szkolny, na który 
przeprowadzane jest post powanie rekrutacyjne listu pochwalnego przyznanego przez 
Rad  Wychowawcz  Internatu ( 60pkt.) 

 

6. Podj cie przez kandydata pracy wolontariusza na rzecz rodowiska lokalnego        ( 60pkt.)  

W celu zapewnienia kandydatowi podczas pobytu w Internacie odpowiedniej opieki, od ywiania oraz metod opieku czo-
wychowawczych rodzic kandydata, a w przypadku kandydata pe noletniego – sam kandydat, mo e przekaza  dyrektorowi Zespo u 
Szkó  Mechanicznych w Opolu uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 
kandydata, jak równie  sugestie odno nie zamieszkania w jednym pokoju z kim  kogo kandydat zna. 

 

 

 

 

 

        ………………………………………….. 

     Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata,  
                    a w przypadku kandydata pe noletniego podpisuje sam kandydat 

 

Pouczenie: 

Jestem wiadoma/jestem wiadomy* odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego 
wiadczenia. 

        ………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata,  
a w przypadku kandydata pe noletniego – samego 
kandydata 
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……………………………………………       ………………………………. 

Imi  i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów kandydata                                  data 

…………………………………………… 

                      Adres zamieszkania 

WIADCZENIE 

W przypadku przyj cia mojej córki/mojego syna* ………………………………………. 

             imi  i nazwisko dziecka- kandydata 

 

do Internatu Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu na rok szkolny 2014/2015, o wiadczam, 
e: 

  Podpis 
rodzica/prawnego 

opiekuna 
  

1. Stan zdrowia mojej córki/mojego syna* pozwala na zamieszkanie w Internacie. 
 

 

2. Wyra am zgod  na samodzielne poruszanie si  mojej córki/mojego syna* poza terenem 
Internatu w czasie wolnym oraz na samodzielne wyj cia na dodatkowe zaj cia odbywaj ce 
si  poza Internatem. 
 

 

3. Ponosz  pe  odpowiedzialno  za moj  córk /mojego syna*  w czasie drogi z Internatu do 
domu i z domu do Internatu. 
 

 

4. Wyra am zgod  na przeprowadzenie badania mojej córki/mojego syna* alkotestem, w 
przypadku podejrzenia, e znajduje si  w stanie po spo yciu alkoholu, jak równie  na 
przeprowadzenie badania testowego na zawarto  narkotyków w organizmie mojej 
córki/mojego syna*, gdy zachodzi podejrzenie, e jest pod wp ywem rodków odurzaj cych. 
 

 

5. Wyra am zgod  na samodzielne wyj cia mojej córki/mojego syna* do sklepów w okolicach 
Internatu, jak równie  na boisko i teren przy Internacie. 
 

 

6. Zobowi zuj  si  do regulowania na bie co op at za pobyt mojej córki/mojego syna* w 
Internacie, w tym za zakwaterowanie i ca odzienne wy ywienie, za ka dy miesi c z góry do 
dnia 28-go miesi ca poprzedzaj cego, jak równie  do pokrycia ewentualnych kosztów 
naprawy szkód wyrz dzonych przez moj  córk /mojego syna*  w Internacie. 
 

 

7. Wyra am zgod  na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 
zawartych we wniosku o przyj cie do celów zwi zanych  z przeprowadzeniem naboru do 
Internatu oraz organizacj  pracy i funkcjonowaniem Internatu, zgodnie z ustaw  z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 

 

Ponadto o wiadczam, e moja córka/mój syn* pozostaje/nie pozostaje* pod opiek  kuratora 
dowego**. 

 

Imi  i nazwisko kuratora s dowego Adres siedziby kuratora s dowego Numer telefonu kontaktowego  
do kuratora s dowego 

  
 

 

 

Pouczenie: 

Jestem wiadoma/jestem wiadomy* odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia. 

        ………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata 

* niepotrzebne skre li ; ** w przypadku gdy kandydat pozostaje pod opiek  kuratora s dowego nale y obowi zkowo wype ni  tabel  
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……………………………………………       ………………………………. 

                Imi  i nazwisko  kandydata pe noletniego                                  data 

…………………………………………… 

                      Adres zamieszkania 

WIADCZENIE 

W przypadku przyj cia mnie do Internatu Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu            na 
rok szkolny 2014/2015, o wiadczam, e: 

 

  Podpis kandydata 
  
1. Mój stan zdrowia pozwala na zamieszkanie w Internacie. 

 
 

2. Wyra am zgod  na przeprowadzenie badania alkotestem, w przypadku podejrzenia, e 
znajduj  si  w stanie po spo yciu alkoholu, jak równie  na przeprowadzenie badania 
testowego na zawarto  narkotyków w moim organizmie gdy zachodzi podejrzenie, e 
jest pod wp ywem rodków odurzaj cych. 
 

 

3. 
 
 
 
 

Zobowi zuj  si  do regulowania na bie co op at za zakwaterowanie i ca odzienne 
wy ywienie w Internacie, za ka dy miesi c z góry do dnia 28-go miesi ca 
poprzedzaj cego, jak równie  do pokrycia ewentualnych kosztów naprawy szkód 
wyrz dzonych przeze mnie w Internacie*. 

 

4. Wyra am zgod  na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 
zawartych we wniosku o przyj cie do celów zwi zanych  z przeprowadzeniem naboru do 
Internatu oraz organizacj  pracy i funkcjonowaniem Internatu, zgodnie z ustaw  z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze 
zm.). 
 

 

 

 

Pouczenia: 

 

Jestem wiadoma/jestem wiadomy** odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia. 

 

 

        ………………………………………….. 

             Czytelny podpis kandydata pe noletniego 

 

 

 

* w przypadku kandydata pe noletniego b cego na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów – wówczas w kolumnie „podpis 
kandydata” – obowi zkowo podpisuje si  rodzic/prawny opiekun; ** niepotrzebne skre li  

 


