
 

 

Wniosek o przyjęcie do internatu  
 

                                     Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie 
funkcjonującego w ramach ………………………………………………………………….…….. 

   (nazwa zespołu szkół) 

 
 

I. DANE KANDYDATA 

1. Nazwisko 
 

2. Imię 
 

3. Drugie imię 
 

4. Data urodzenia 
         

5. Numer PESEL1 
 

6. Miejsce urodzenia 
 

7. Imię ojca 
 

8. Imię matki 
   

9. Miejsce zamieszkania 
     

9a.  Kod pocztowy 
    

9b.  Miejscowość 
           

9c. Ulica 
          

9d.  Nr domu 
           

9e.  Numer lokalu 
           

10. E-mail kandydata  
 

11. Nr telefonu kandydata  

 
 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA2 

1. Nazwisko ojca/opiekuna prawnego 2. 2. Imię ojca/opiekuna prawnego 

3. Miejsce zamieszkania 
ojca/opiekuna prawnego 
     

3a.  Kod pocztowy 
    

3b.  Miejscowość 
           

3c. Ulica 
          

3d.  Nr domu 
           

3e.  Numer lokalu 
           

4. E-mail ojca/opiekuna prawnego (o ile posiada) 
 

5. Nr telefonu ojca/opiekuna prawnego 

6. Nazwisko matki 7. 7. Imię matki 

8. Miejsce zamieszkania matki3 
     

8a.  Kod pocztowy 
    

8b.  Miejscowość 
           

8c. Ulica 
          

8d.  Nr domu 
           

8e.  Numer lokalu 
           

9. E-mail matki (o ile posiada) 
 

10. Nr telefonu matki/ opiekuna prawnego 

 
Do wniosku załączam (podkreślić załączane): 

                                                 
1 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
2 Część nie wypełniana przez kandydata pełnoletniego; niepotrzebne skreślić. 
3 Wypełnić, jeśli inne niż miejsce zamieszkania ojca. 



 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata4, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)5, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem5, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)5, 

 kopia legitymacji szkolnej6 lub zaświadczenie dyrektora szkoły o przyjęciu do szkoły kandydata/kontynuacji w szkole 
nauki przez kandydata, 

 oświadczenie o korzystaniu z internatu przez rodzeństwo kandydata, 

 oświadczenie o uniemożliwionym codziennym/na dane zajęcia dojeździe kandydata do szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej, 

 zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu kandydata/rodziny kandydata z pomocy społecznej, 

 zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty5, 

 inne: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pouczenie: 
Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z procesem rekrutacji do 
Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie 

 

Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i 
wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW. 
 

1. Administrator danych osobowych: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, ul. A.Mickiewicza 3; 19-200 Grajewo, tel. 86 272 
20 96, e-mail: lograjewo@op.pl  

2. Przetwarzanie danych osobowych – wynikające z potrzeb procesu rekrutacji – odbywa się na podstawie Ustawy      
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r, poz.2198, 2203, 2361), ), Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), oraz innych aktów 
prawnych obowiązujących w ramach prawa oświatowego. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą. 
4. Dane osobowe kandydatów przechowywane są do zakończenia procesu rekrutacji w danym roku szkolnym. 
5. Kandydat (jego rodzice/prawni opiekunowie) ma prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych,                       

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. 
6. Osobom, których dane są w pomieszczeniu przetwarzane, w tym kandydatowi (jego rodzicom/prawnym 

opiekunom) przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 
przetwarzania jego danych osobowych. 
 
 

                                …………………………………………………………… 
             (podpis kandydata pełnoletniego lub rodzica albo opiekuna  

prawnego kandydata niepełnoletniego) 
 
 

……………………………., dnia ………………….r. 
              (miejscowość)                                 (data) 

                                                 
4 Zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci. 
5 Dokument składany w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie  
z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument może być składany 
także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 
6 Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat. 
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