
Internat Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej  

23 – 400 Biłgoraj ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 3 

tel. (84) 542-19-78 690 326 524 e-mail: rcezbilgoraj@lbl.pl 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ  

przyjęcia do Internatu Regionalnego Centrum  

Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 

 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ...................................................................................................................... 

2. Nazwa szkoły, klasa ……………….………………………………………………………………. 

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

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

4 Miejsce stałego zamieszkania ucznia .……………………………………………………………... 

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

5. Dane dotyczące matki /prawnej opiekunki 

Imię i nazwisko .……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania ucznia) ..………………………………... 

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

Telefon kontaktowy ...………………………………………………………………………………… 

6. Dane dotyczące ojca /prawnego opiekuna  

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................   

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania ucznia) …………...…………………….. 

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

Telefon kontaktowy ..…………………………………………………………………………………. 

7. Istotne informacje o stanie zdrowia ucznia (np. choroby przewlekłe, alergie, zażywane leki)  

i inne wskazówki dla wychowawcy:………………………………………………………………….. 

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

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

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

Oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 pkt1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na zbieranie  

i przetwarzanie moich danych osobowych  przez Internat RCEZ w Biłgoraju w procesie rekrutacji 

oraz w zakresie opiekuńczo - wychowawczej działalności internatu. 

 

 



 

 

 Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej 

internatu w celach edukacyjnych, wychowawczych i promocyjnych. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że 

przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

 
 

….................................  ….........................................    …................................................. 
data i miejscowość   podpis rodzica (opiekuna)    podpis ucznia  

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA: 

 

1. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za wyżywienie i zamieszkanie do dnia  

15 każdego miesiąca, przyjmuję do wiadomości, że w razie nieuregulowania należności  

w terminie naliczone zostaną mi ustawowe odsetki; 

2. Zobowiązuję się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone 

przez moje dziecko; 

3.  W celu posiadania pełnej informacji o zachowaniu się dziecka w internacie zobowiązuję się 

do częstych kontaktów i współpracy z wychowawcą grupy i kierownikiem internatu; 

4. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka: 

➢ w drodze z domu do internatu i z internatu do domu, 

➢ w drodze do szkoły i ze szkoły  do internatu, 

➢ w drodze  na zajęcia pozalekcyjne, 

➢ podczas wyjścia z internatu w czasie wolnym. 

5. Termin rezygnacji z zamieszkania  w internacie przed zakończeniem roku szkolnego 

powinien być zgłoszony z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Wyrażam zgodę na przyjazd do internatu mojego syna/córki prywatnym samochodem  

i korzystanie z niego w czasie pobytu w internacie*. 

 

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

        (data i podpis rodzica lub opiekuna) 
 

 

 

DECYZJA 

 

1. Uczniowi przyznano miejsce w internacie. 

2. Wniosek załatwiono odmownie z powodu................................................................................. 

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

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

 

 

…..................................      ….…................................................. 
              (data)             (podpis kierownika internatu) 
 

 

*dotyczy osób posiadających prawo jazdy 


