
 

KWESTIONARIUSZ - PODANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA MIEJSCA 

W INTERNACIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU 

 

I. WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY PODANIE 

Dane osobowe 

ucznia/uczennicy 
Nazwisko i imię...................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia......................................................................................... 

PESEL ....................................... seria i nr dow. osob. .......................................... 

Dane dotyczące 

szkoły 
nazwa szkoły.......................................................................................................... 

adres szkoły........................................................................ tel. ............................. 

klasa, profil, specjalność......................................................................................... 

Dane dotyczące 

adresu  

zamieszkania 

 

miejscowość........................................................................................................... 

ulica, nr dom i mieszkania....................................................................................... 

poczta i kod pocztowy............................................................................................ 

powiat, województwo............................................................................................ 

 Planowany okres pobytu  w internacie  od.......................................... do ............................................ 

Uzasadnienie 

pobytu            

w internacie 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

podpis składającego podanie   ........................................................................ 

II. WYPEŁNIA SZKOŁA 

Potwierdzenie 

szkoły 

W/w jest uczniem/uczennicą naszej szkoły        (złożył/a podanie o przyjęcie do szkoły)
1
 

 

(pieczątka szkoły i podpis osoby potwierdzającej) 

Informacje 

wychowawcy 

klasy  o uczniu
2
 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............................             podpis .......................................... 

III. WYPEŁNIAJĄ RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI) 

                                                           
1
 Właściwe podkreślić 

2
 Dotyczy składających podanie w trakcie roku szkolnego. Nie dotyczy studentów. 



Dane dotyczące 

matki/opiekunki 
nazwisko i imię....................................................................................................... 

adres zamieszkania .................................................................. tel......................... 

miejsce pracy  .......................................................................... tel......................... 

Dane dotyczące 

ojca/opiekuna 
nazwisko i imię....................................................................................................... 

adres zamieszkania .................................................................. tel......................... 

miejsce pracy  .......................................................................... tel......................... 

Informacje o 

stanie zdrowia i 

inne wskazówki 

dla wychowawcy 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................ 

Informacje 

internatu 

dotyczące 

warunków 

przyjęcia 

 

1. Rodzice osoby zamieszkującej po raz pierwszy w internacie zobowiązaniu są 

do zapoznania się z regulaminem internatu oraz rozmowy z wychowawcą w 

dniu przyjęcia ich dziecka do internatu. 

2. W celu zameldowania tymczasowego osoby pełnoletnie przyjmowane do 

internatu zobowiązane są w dniu przyjęcia posiadać dowód osobisty , 

natomiast osoby niepełnoletnie tymczasowy dowód osobisty lub odpis aktu 

urodzenia i potwierdzenie z miejsca stałego zameldowania. 

3. Mieszkaniec internatu korzysta z własnej pościeli (powleczenie). 

4. W przypadku rezygnacji z miejsca w internacie po złożeniu podania należy 

niezwłocznie powiadomić o tym internat (tel. 042 716 – 59 – 36) 

Oświadczenia 

rodziców   

(opiekunów 

prawnych) 

1. Zobowiązujemy się do systematycznego pokrywania kosztów żywienia i 

zakwaterowania w terminie do 10 każdego miesiąca. 

2. Stałego kontaktu z wychowawcą internatu. 

3. Pisemnego potwierdzenia przyjęcia do wiadomości regulaminu internatu. 

4. Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę lub 

kierownika internatu. 

 

Data i podpis rodziców.......................................................................................... 

 
 

 

Data wpływu podania i uwagi dotyczące przyznania miejsca i przyjęcia do internatu. 


