Załącznik nr 4
Podanie z oświadczeniem
kandydata pełnoletniego
…………………………………………………….
imię i nazwisko kandydata
……………………………………………………..
data urodzenia
……………………………………………………..
PESEL
………………………………………………………
adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica)

………………………………………………………
imiona i nazwiska rodziców

………………………………………………………
gmina/powiat

………..……………………………………………..
adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż kandydata)

………………………………………………………
odległość od Słupska w km

……………………………………………………..

………………………………………………………
telefon komórkowy, e-mail

………………………………………………………
telefon komórkowy

Do Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych
im. Stanisława Staszica w Słupsku
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Internatu ZSEiT w Słupsku od dnia ………….… na rok szkolny ….…...…
Jestem uczniem ……………………………………………..…………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………..
pełna nazwa szkoły, klasa, profil

Oświadczenie kandydata pełnoletniego
Oświadczam, że:
1. moja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, korzysta z pomocy społecznej
zakres i wysokość świadczeń pomocy socjalnej ………………………………….………
2. jestem z rodziny wielodzietnej (min. 3 dzieci na utrzymaniu rodziców)
3. posiadam orzeczony stopień niepełnosprawności
4. posiadam niepełnosprawne dziecko
5. sprawuję opiekę nad niepełnosprawną inną bliską osobą
6. samotnie wychowuję dziecko
7. mieszkam w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły
8. posiadam rodzeństwo aktualnie mieszkające w internacie










Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że przedłożone
przeze mnie w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych w celach statystycznych oraz
w sprawach związanych ze szkołą. Pouczona/y zostałam/em o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.
………………………………………………….….…

(miejscowość, data)

………………………………….……
(podpis kandydata)

W przypadku przyjęcia córki/syna do Internatu zobowiązuję się do regularnego i terminowego (do 10 dnia
każdego miesiąca) uiszczania należności za zakwaterowanie i wyżywienie.*
………………………………………………….….…

(miejscowość, data)

………………………….………….……
(podpis rodzica kandydata)

Opinia wychowawcy grupy (w przypadku wychowanka kontynuującego zamieszkanie w internacie)
…………………………………………..…………………

/pozytywna /negatywna /przyjęcie warunkowe

……………………….……………………..

(podpis wychowawcy)

*Szczegółowe zasady wnoszenia opłat znajdują się w Regulaminie Internatu.
Regulamin rekrutacji do Internatu ZSEiT dostępny jest w siedzibie Internatu oraz na stronie internetowej
www.ekonomik.slupsk.pl

