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Karta informacyjna wychowanka internatu 
  Proszę wypełnić drukowanymi literami  

 

 I. INFORMACJE PERSONALNE:  

 

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………………  

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………… 

PESEL: ………...…………………………..…………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ..……………………………………………………………………………………….… 

Telefony do rodziców: ........................................................................................................................................................ 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Pełna nazwa szkoły: .……………………………………………..……………………………………………. 

Klasa: ...………………………………….. Wychowawca klasy ……………………………...………………. 

Zainteresowania: ……….……………………………………………………………………………………… 

II. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA:  

Proszę podać informacje o stanie zdrowia dziecka, które są ważne z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa 

w internacie 

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

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

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

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

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

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

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

 

III. ZGODY RODZICÓW 

 
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie zabrać syna/córkę do domu w przypadku choroby i konieczności leczenia. 
 
 

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

Miejscowość i data                                                                   Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka przez Zespół Szkół 

Przemysłu  Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu w celu prowadzenia dokumentacji internackiej, 

konkursów, profilaktyki zdrowotnej, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Internatu, także w ramach informacji 

zamieszczanych na stronie internetowej oraz w budynku Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu.  
 

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

Miejscowość i data                                                                                Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych          
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     Wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia z internatu córki/syna, po uprzednim powiadomieniu wychowawców 

internatu,  a także samodzielne powroty do domu.  

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

Miejscowość i data                                                                   Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

IV. ZOBOWIĄZANIE 

1) My niżej podpisani zobowiązujemy się do:  

a) regularnego płacenia określonej należności za zakwaterowanie i  wyżywienie syna/córki do dnia  

15-go każdego miesiąca na numer konta: 22 1160 2202 0000 0000 6172 0344, 

b) wzięcia pełnej odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody przez syna/córkę,  

c) współpracy z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

2) Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Internatu. Przyjmujemy do wiadomości, że 

wychowanek/wychowanka nieprzestrzegający Regulaminu Internatu będzie ukarany karą regulaminową 

lub może  zostać skreślony z  listy mieszkańców internatu.  

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

Miejscowość i data                                                                   Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

V. OŚWIADCZENIE UCZNIA 
 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku naruszenia Regulaminu Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu lub innych 

przepisów porządkowych, a w szczególności zażywania substancji odurzających, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, 

kradzieży, niszczenia mienia, agresywnego zachowania wobec mieszkańców internatu i przełożonych, naruszania 

przepisów bhp i ppoż. poniosę konsekwencje określone w Regulaminie Internatu.  
 

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

.                         

Miejscowość i data                                                                    Czytelny podpis ucznia 

 

 

 
Oświadczenie dotyczące treści deklaracji i ochrony danych osobowych 

Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu z siedzibą 

przy ul. Grunwaldzkiej 33/35, 87-100 Toruń danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu na rok szkolny 2020/2021. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.   
 

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

     Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych                                                         Data i podpis kandydata  

                   

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

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

     Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych                                                         Data i podpis kandydata 

                    

 

 


