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 Internat  
Zespołu Szkół Licealnych 

im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 
 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk,  

tel. 17 242 07 42, www.zslchrobry.lezajsk.pl 

 
 

………………………………………….. 
(data wpłynięcia podania) 

 
 

………………………………………….. 
(podpis osoby przyjmującej) 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 
na rok szkolny 2021 / 2022 

 

Proszę wypełnić podanie DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Od 1 września 2021 r., będę uczniem/uczennicą …………………………………………………….. 

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

(nazwa szkoły, klasa) 

I. Dane osobowe kandydata 

NAZWISKO 

                              

IMIĘ (imiona)  

                              

PESEL   

            

data urodzenia miejsce urodzenia telefon 

D D M M R R R R   

 

ADRES zamieszkania  

województwo, miejscowość, ulica, nr mieszkania / domu 

 ADRES stałego zameldowania    

(wypełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

 województwo, miejscowość, ulica, nr mieszkania / domu 

 

 

 

kod pocztowy poczta  kod pocztowy poczta 

  ⎯     
 

  ⎯     

gmina powiat  gmina powiat 

  

 

  

 

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

 Matka / Opiekun prawny Ojciec / Opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania 
(kod pocztowy, 

miejscowość, ulica,  
nr mieszkania / domu) 

  

Telefon   

e-mail   

Miejsce pracy   
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III. Kryteria rekrutacji: 

 

Kandydat niepełnoletni 
Należy zakreślić jedną z dwóch odpowiedzi: TAK lub NIE. 

Wielodzietność rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci) TAK NIE 

Niepełnosprawność kandydata TAK NIE 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata TAK NIE 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE 

Rodzic samotnie wychowujący dzieci TAK NIE 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE 

 

1) Oświadczam, że kandydat do internatu jest członkiem rodziny wielodzietnej. 

Wraz z kandydatem cała rodzina liczy ……. członków, w tym …… dzieci. 

 ………………………………………. 

 (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

2) Oświadczam, że samotnie wychowuję kandydata do internatu i nie zamieszkuję z ojcem/matką kandydata. 

 

 ………………………………………. 

 (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

Kandydat pełnoletni 
Należy zakreślić jedną z dwóch odpowiedzi: TAK lub NIE. 

Wielodzietność rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci) TAK NIE 

Niepełnosprawność kandydata TAK NIE 

Niepełnosprawność dziecka kandydata TAK NIE 

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę TAK NIE 

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata TAK NIE 

 

 
1) Oświadczam, że kandydat do internatu jest członkiem rodziny wielodzietnej. 

Wraz z kandydatem cała rodzina liczy ……. członków, w tym …… dzieci. 

 ………………………………………. 

 (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

2) Oświadczam, że kandydat do internatu samotnie wychowuje dziecko i nie zamieszkuje z ojcem/matką dziecka. 

 

 ………………………………………. 

 (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczenie: 
(rodzica / opiekuna prawnego kandydata) 

 

Oświadczam, że podane w podaniu oraz załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym1. 

 

 

 

Leżajsk, dn. .......................................... ………………..………………..………………. 

 (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 

 

  

 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) – kto, składając zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  
nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Na podstawie art. 13 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), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm. – „RODO” informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych reprezentowany przez Dyrektora 

mgr Zbigniewa Trębacza z siedzibą: w Leżajsku. Dane kontaktowe: tel. 17 2420019 

e-mail: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

e-mail: iod@starostwo.lezajsk.pl  

 

3. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja kandydatów do internatu oraz deklaracja kontynuacji 

zamieszkania wychowanka. 

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: dane osobowe kandydatów/uczniów oraz 

rodziców/opiekunów prawnych uzyskane w związku z przeprowadzeniem rekrutacji do internatu będą 

przetwarzane na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

− ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 

5. Odbiorcy danych: odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi szkoła 

zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych 

przy ich przetwarzaniu. 

 

6. Okres przechowywania danych: dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane 

nie dłużej niż do końca okresu, w którym składający podanie/deklarację będzie wychowankiem internatu, 

a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres jednego roku. 

 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata/ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

kandydata/wychowanka, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

 

8. Prawo do wniesienia skargi: rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata/ucznia, w przypadku 

podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2. 

 

9. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: podanie danych osobowych jest 

obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w rekrutacji. 

 

 

 
Leżajsk, dn. ...................................                                ...................................................................... 
                                                                                                (czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 

...................................................................... 
(czytelny podpis kandydata) 

 

Uwaga: Dokumenty prosimy składać w foliowych „koszulkach”. 

 

 

 
2 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu 

rekrutacji do internatu dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 

mailto:sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl

