Załącznik nr 1
Internat
LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie
ul. S. B. Lindego 20

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
Proszę o przyznanie miejsca w internacie na etap edukacyjny …………………./ rok szkolny ……………….
mojej/mojemu córce/synowi ………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

I. INFORMACJE PERSONALNE:
Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………….………….................
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………….……………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………..…………………………………………………………….
Telefon komórkowy ucznia ……………………………………………….…………………………………………………………….
Nazwa szkoły, klasa ……………………………………………………..………………………………………………………………….
Adres szkoły, telefon ………………………………………………………………….……………………………………………………
Rodzice/opiekunowie:
Ojciec …………………………………………………………………………………………………………..……………………………......
(imię i nazwisko)

Matka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Adres do korespondencji…………………………………………………….……………………………………………………………
Telefon stacjonarny ……………………………………………………………..………………………………………………………….
telefon komórkowy rodziców …………………………………………………………………………………………………………..
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka nieletniego, zobowiązani są do osobistego stawiennictwa
w momencie zakwaterowania i wykwaterowania dziecka z internatu.

……………………..………………

……………………………………………………………V

(miejscowość data)

..………………………………………………………….V
(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów)
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Wyrażam zgodę w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a (gdy pozostaną dane wrażliwe)
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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r), zwanego dalej RODO.
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
1. Administratorem jest LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
w Warszawie ul. Lindego 20, które przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9
ust. 2. lit. a RODO w związku z Prawem Oświatowym i ustawą System Informacji Oświatowej.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Grażyna Tomaszewska, e-mail:iodo@dbfobielany.waw.pl
3. Dane osobowe podane we wniosku i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka
do internatu.
4. W przypadku przyjęcia dziecka do internatu dane osobowe przetwarzane będą w celu zakwaterowania
w internacie oraz realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
6. Dane osobowe przekazywane będą następującym odbiorcom: Urząd Dzielnicy Bielany – wydział
meldunkowy; Narodowy Fundusz Zdrowia.
7. Dane osobowe podane we wniosku przyjętego dziecka do internatu będą przechowywane przez okres
etapu edukacyjnego/roku szkolnego, dziecka nieprzyjętego do internatu przez jeden rok zgodnie
z aktami normatywnymi LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości korzystania przez dziecko z internatu.
10.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
11.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.
77 RODO.

..……………………..………………

……………………………………………………………V

(miejscowość data)

..………………………………………………………….V
(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów)
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Załącznik nr 2 - składany w chwili pozytywnej decyzji o przyjęciu do internatu

1.

Imiona i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………..

2.

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

3.

Pesel ………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

4.

Telefon komórkowy wychowanka ……………………………………………………..………………………………………

5.

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
- matki ...........................................................................................................................................
- ojca ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów
- matki ...........................................................................................................................................
- ojca …………………………………………………………….………………………………………………………………………….

7.

Telefony rodziców/opiekunów
- matki ...........................................................................................................................................
- ojca ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………

8.

Adres mailowy rodziców/opiekunów
- matki ...........................................................................................................................................
- ojca ………………………………………………………………………………………………………………………………..………

9.

Nazwa szkoły .................................................................................................................................

10. Adres szkoły …………………................................................................................................................
11. Klasa ...............

12. Imię i nazwisko wychowawcy klasy …………………..............................

13. Numer telefonu do szkoły ………………...............................
14. Czasowy – tygodniowy program zajęć
Pon .................................
Wt ..................................
Śr ....................................
Czw .................................
Pt ....................................

..……………………..………………

……………………………………………………………V

(miejscowość data)

..………………………………………………………….V
(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów)
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Wyrażam zgodę w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a (gdy pozostaną dane wrażliwe)
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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r), zwanego dalej RODO.
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
1. Administratorem jest LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
w Warszawie ul. Lindego 20, które przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9
ust. 2. lit. a RODO w związku z Prawem Oświatowym i ustawą System Informacji Oświatowej.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Grażyna Tomaszewska, e-mail:iodo@dbfobielany.waw.pl
3. Dane osobowe podane we wniosku i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka
do internatu.
4. W przypadku przyjęcia dziecka do internatu dane osobowe przetwarzane będą w celu zakwaterowania
w internacie oraz realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
6. Dane osobowe przekazywane będą następującym odbiorcom: Urząd Dzielnicy Bielany – wydział
meldunkowy; Narodowy Fundusz Zdrowia.
7. Dane osobowe podane we wniosku przyjętego dziecka do internatu będą przechowywane przez okres
etapu edukacyjnego/roku szkolnego, dziecka nieprzyjętego do internatu przez jeden rok zgodnie
z aktami normatywnymi LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości korzystania przez dziecko z internatu.
10.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
11.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.
77 RODO.

..……………………..………………

……………………………………………………………V

(miejscowość data)

..………………………………………………………….V
(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów)
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Załącznik nr 3 - składany w chwili pozytywnej decyzji o przyjęciu do internatu

Oświadczenie rodziców
Niniejszym oświadczamy, że jako prawni opiekunowie …………………………..……………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

zapoznaliśmy się z Regulaminem internatu LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie.

1. Zobowiązujemy się do systematycznego płacenia określonych należności za mieszkanie
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

i żywienie w internacie (do 5-go każdego miesiąca).
Bierzemy pełną odpowiedzialność materialną, za szkody spowodowane przez dziecko.
Zobowiązujemy się do współpracy z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo
– wychowawczych oraz wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji telefonicznych przez całą
dobę dotyczących zachowania dziecka.
Mając na celu dobro i bezpieczeństwo dziecka, wyrażamy zgodę, aby w uzasadnionych
wątpliwościach został przeprowadzony test na obecność narkotyków w organizmie i badanie
alkomatem w przypadku zachowań mogących świadczyć o spożyciu alkoholu.
Wyrażamy zgodę na samodzielne wyjścia naszego dziecka poza internat:
1) Do szkoły,
2) Na treningi
3) Na zajęcia pozalekcyjne
4) Wszystkie wyjścia indywidualne
Przyjmujemy do wiadomości, że dziecko nie przestrzegające Regulaminu Internatu decyzją
Zespołu Wychowawców może zostać skreślone z listy mieszkańców internatu.
Przyjmujemy do wiadomości, że pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
zgubione lub skradzione.
Wyrażamy zgodę na wezwanie Pogotowia Ratunkowego do dziecka w razie zagrożenia zdrowia
lub życia oraz w razie konieczności zabrania dziecka do szpitala na badania lub hospitalizację.
W sytuacji wymagającej obecności rodzica/opiekuna prawnego (zagrożenie zdrowia, życia
oraz wszystkich sytuacji cywilno-prawnych) zobowiązujemy się do natychmiastowego
stawiennictwa.
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka nieletniego, zobowiązani są do osobistego stawiennictwa
w momencie zakwaterowania i wykwaterowania dziecka z internatu.
Oświadczamy, że stan zdrowia dziecka pozwala na zamieszkanie w internacie oraz korzystanie
z żywienia zbiorowego.
Oświadczamy, że zostaliśmy zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą systemu rekrutacji
umieszczoną na stronie www administratora (www.kusy.edu.pl -zakładka internat -pliki do
pobrania – klauzula informacyjna RODO).

..……………………..………………

……………………………………………………………V

(miejscowość data)

..………………………………………………………….V
(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów)
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Załącznik nr 4 - składany w chwili pozytywnej decyzji o przyjęciu do internatu

Oświadczenie wychowanka

1. Oświadczam, że przyjmuję w użytkowanie pokój nr ………… wraz z wyposażeniem zgodnym
z kartą inwentarzową oraz odpowiedzialność materialną za w/w wyposażenie (dotyczy
wychowanka pełnoletniego, odpowiedzialność materialną osób niepełnoletnich ponoszą
rodzice/opiekunowie prawni).
2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Internatu i zobowiązuję się
do jego przestrzegania.
3. W przypadku testu niepotwierdzającego obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie,
nie będę wnosić żadnych pretensji wobec pracowników internatu (dotyczy wychowanków
pełnoletnich).
4. Przyjmuję do wiadomości, że pracownicy Internatu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
zgubione lub skradzione.
5. Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z klauzulą informacyjną dotyczącą systemu
rekrutacji umieszczoną na stronie www administratora (www.kusy.edu.pl -zakładka internat pliki do pobrania – klauzula informacyjna RODO).

……………………………………….
data i podpis wychowanka
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