Czernichów, dnia ……..…………..

Czernichów, dnia ……..…………..

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

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

Nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego)

Nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego)

telefon(y), adres email ……………………………………………….

telefon(y), adres email ……………………………………………….

…………………………………………………………....………….

…………………………………………………………....………….

Nazwisko i imię matki (opiekuna prawnego)

Nazwisko i imię matki (opiekuna prawnego)

telefon(y), adres email……………………………………………….

telefon(y), adres email……………………………………………….

Dotyczy obcokrajowców:

Dotyczy obcokrajowców:

Kierownik Internatu
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
ul. Rynek 11, 32-070 Czernichów

……………………………………………….…………..
Imię i nazwisko OPIEKUNA PRAWNEGO
………………………………………………………..….
Adres zamieszkania na terenie Polski
………………………………………………..………….
Tel. domowy/ komórkowy/ do pracy, adres email

Imię i nazwisko OPIEKUNA PRAWNEGO
………………………………………………………..….
Adres zamieszkania na terenie Polski
………………………………………………..………….
Tel. domowy/ komórkowy/ do pracy, adres email

PODANIE

PODANIE

Podanie o przyjęcie do internatu ZS RCKU w Czernichowie

I.

Kierownik Internatu
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
ul. Rynek 11, 32-070 Czernichów

……………………………………………….…………..

Podanie o przyjęcie do internatu ZS RCKU w Czernichowie

I.

Prosimy o przyjęcie do internatu w roku szkolnym ……………………………….. naszego dziecka

Prosimy o przyjęcie do internatu w roku szkolnym ……………………………….. naszego dziecka

………………………………………………………………………....…, przyjętego do klasy…………………...

………………………………………………………………………....…, przyjętego do klasy…………………...

imię/ imiona i nazwisko dziecka

PESEL

imię/ imiona i nazwisko dziecka

,

………………….……………………….…………

PESEL

,

………………….……………………….…………

nr telefonu ucznia

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

nr telefonu ucznia

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

adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

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

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

II.

Zasady zakwaterowania oraz odpłatności za pobyt i wyżywienia ucznia w internacie

II.

Zasady zakwaterowania oraz odpłatności za pobyt i wyżywienia ucznia w internacie

1. Internat szkolny zapewnia uczniowi opiekę pedagogiczną w dni nauki szkolnej, tj. od niedzieli od godz. 18:00
do piątku do godz. 16:00. Internat, po uzasadnionym zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna, ma możliwość
zapewnienia opieki i wyżywienia w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

1. Internat szkolny zapewnia uczniowi opiekę pedagogiczną w dni nauki szkolnej, tj. od niedzieli od godz. 18:00
do piątku do godz. 16:00. Internat, po uzasadnionym zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna, ma możliwość
zapewnienia opieki i wyżywienia w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

2. Pobyt dziecka w internacie jest całkowicie bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka
w placówce. Wyżywienie należy opłacać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca
w Kasie ZS RCKU w Czernichowie gotówką lub przelewem na konto:
Getin Bank oddział w Krakowie 97 1560 0013 2281 9902 5000 0004. Szczegółowe informacje dotyczące zaległych
opłat można uzyskać w Księgowości Szkoły tel. 12 270 20 16 w 38. Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie
wpłat. Opóźnienia w opłacaniu wyżywienia powodują utratę miejsca w internacie.

2. Pobyt dziecka w internacie jest całkowicie bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka
w placówce. Wyżywienie należy opłacać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca
w Kasie ZS RCKU w Czernichowie gotówką lub przelewem na konto:
Getin Bank oddział w Krakowie 97 1560 0013 2281 9902 5000 0004. Szczegółowe informacje dotyczące zaległych
opłat można uzyskać w Księgowości Szkoły tel. 12 270 20 16 w 38. Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie
wpłat. Opóźnienia w opłacaniu wyżywienia powodują utratę miejsca w internacie.

3. Informacje dla rodziców/opiekunów dotyczące pobytu w internacie:

3. Informacje dla rodziców/opiekunów dotyczące pobytu w internacie:

3.1. Rodzice powinni poinformować wychowawców o chorobach, dolegliwościach psychofizycznych dziecka,
lekach które przyjmuje, popartych dokumentacją medyczną.

3.1. Rodzice powinni poinformować wychowawców o chorobach, dolegliwościach psychofizycznych dziecka,
lekach które przyjmuje, popartych dokumentacją medyczną.

3.2. Opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odebrania z internatu ucznia:
gdy choroba/niedyspozycja trwa dłużej niż jeden dzień, będącego pod wpływem alkoholu (lub innych
środków odurzających), stwarzającego zagrożenie dla siebie i innych mieszkańców/pracowników,
odmawiającego przestrzegania regulaminu.

3.2. Opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odebrania z internatu ucznia:
gdy choroba/niedyspozycja trwa dłużej niż jeden dzień, będącego pod wpływem alkoholu (lub innych
środków odurzających), stwarzającego zagrożenie dla siebie i innych mieszkańców/pracowników,
odmawiającego przestrzegania regulaminu.

3.3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek informowania wychowawcy (kierownika internatu) o swojej zgodzie
na przyjazd ucznia późniejszy niż poniedziałek przed lekcjami i wyjazd wcześniejszy niż piątek po lekcjach.
Również rodzic/opiekun ma obowiązek informowania przynajmniej dzień wcześniej o absencji ucznia
w internacie, celem korekty opłat za wyżywienie.

3.3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek informowania wychowawcy (kierownika internatu) o swojej zgodzie
na przyjazd ucznia późniejszy niż poniedziałek przed lekcjami i wyjazd wcześniejszy niż piątek po lekcjach.
Również rodzic/opiekun ma obowiązek informowania przynajmniej dzień wcześniej o absencji ucznia
w internacie, celem korekty opłat za wyżywienie.

Zapoznałem(am) się z powyższymi zasadami:

Czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

Zapoznałem(am) się z powyższymi zasadami:

Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

Czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

Zobowiązanie ucznia:
Zapoznałem się z treścią powyższych zasad pobytu w internacie ZS RCKU
w Czernichowie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zobowiązuję się do przestrzegania
regulaminu pobytu w internacie (treść dostępna na stronie internetowej
www.czernichow.edu.pl, zakładka: internat) i wypełniania wszelkich poleceń
wychowawców i pracowników internatu.

Zobowiązanie ucznia:
Zapoznałem się z treścią powyższych zasad pobytu w internacie ZS RCKU
w Czernichowie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zobowiązuję się do przestrzegania
regulaminu pobytu w internacie (treść dostępna na stronie internetowej
www.czernichow.edu.pl, zakładka: internat) i wypełniania wszelkich poleceń
wychowawców i pracowników internatu.

……………...………………………

……………...………………………

Czytelny podpis ucznia

III.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych):

Czytelny podpis ucznia

III.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych):

1. wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na zwalnianie naszego dziecka i jego wyjazdy poza teren
Czernichowa,

1. wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na zwalnianie naszego dziecka i jego wyjazdy poza teren
Czernichowa,

2. wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na użycie przez wychowawcę alkomatu (wobec ucznia
niepełnoletniego) w sytuacji jednoznacznie wskazującej na spożycie alkoholu,

2. wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na użycie przez wychowawcę alkomatu (wobec ucznia
niepełnoletniego) w sytuacji jednoznacznie wskazującej na spożycie alkoholu,

3. wyrażamy zgodę/ nie wyrażamy zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku naszego dziecka
w działaniach informacyjnych i promocyjnych internatu (prospekty, filmy, Internet) w okresie uczęszczania
dziecka do ZS RCKU w Czernichowie, jak również po zakończeniu nauki.

3. wyrażamy zgodę/ nie wyrażamy zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku naszego dziecka
w działaniach informacyjnych i promocyjnych internatu (prospekty, filmy, Internet) w okresie uczęszczania
dziecka do ZS RCKU w Czernichowie, jak również po zakończeniu nauki.

4. Zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną obowiązującą w internacie (RODO), obowiązkiem przekazania
danych oraz przysługującymi mi uprawnieniami.

4. Zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną obowiązującą w internacie (RODO), obowiązkiem przekazania
danych oraz przysługującymi mi uprawnieniami.

Potwierdzam znajomość treści oświadczenia:

Potwierdzam znajomość treści oświadczenia:

……………………………………
czytelny podpis ojca ( opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

……………………………..............
Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

…………………………….......
czytelny podpis ucznia

……………………………………
czytelny podpis ojca ( opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

……………………………..............
Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

…………………………….......
czytelny podpis ucznia

