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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku 

na rok szkolny 2022/2023 

Proszę o wypełnienie karty drukowanymi literami. 

Proszę o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku: 

I. DANE UCZNIA 
Nazwisko  

Imię/imiona pierwsze ………………..........…………… drugie ……………….....…………... 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Obecna szkoła i klasa  

W przypadku kandydata do 
klasy pierwszej – planowana 

szkoła i klasa 

 

Adres miejsca zamieszkania dziecka 
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu / nr lokalu 

Gmina Powiat Województwo 

 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 
W poniższej części tabeli proszę o wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu 

Rodzic  opiekun prawny  mieszka za granicą   nie żyje 
Imię Nazwisko Nr tel. 

Adres zamieszkania 

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
W poniższej części tabeli proszę o wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu 

Rodzic  opiekun prawny  mieszka za granicą  nie żyje 
Imię Nazwisko Nr tel. 

Adres zamieszkania 

 

III. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
L.p. Kryterium  

1. Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci TAK* NIE* 

2. Kandydat jest niepełnosprawny TAK* NIE* 

3. Kandydat, którego jedno z rodziców jest niepełnosprawne TAK* NIE* 

4. Kandydat, którego dwoje rodziców jest niepełnosprawne TAK* NIE* 

5. Kandydat, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne TAK* NIE* 

6. Kandydat samotnie wychowywany przez matkę, ojca, opiekuna prawnego TAK* NIE* 

7. Kandydat objęty pieczą zastępczą (z rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki 
opiekuńczo-wychowawczej) 

TAK* NIE* 

8. Kandydat jest/będzie uczniem ZST w Płocku TAK* NIE* 

9. Kandydat zamieszkujący w miejscowości odległej od Płocka więcej niż 80 km TAK* NIE* 

10. Kandydat zamieszkujący poza Płockiem z małą częstotliwością kursów środka transportu TAK* NIE* 

11. Kandydat, który kontynuuje zamieszkanie w internacie ZST w Płocku TAK* NIE* 

*Proszę o zaznaczenie w kółku właściwej odpowiedzi TAK lub NIE. 
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Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
 

1. Oświadczam, że kandydat będzie pobierał naukę w szkole ponadpodstawowej poza miejscem 

zamieszkania. 

2. Oświadczam, że dziecko ma trudności z dojazdem do szkoły ze względu na: 

a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania, która wynosi ............... km, 

b) brak bezpośredniego połączenia: TAK NIE 

 

3. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania 

w internacie. 

 

4.  Oświadczam, że kandydat musi stosować dietę: TAK NIE 

Jeśli tak, to jaką …...................................................... 

 

5.  Oświadczam, że dziecko musi przyjmować na stałe leki: TAK NIE 

Jeśli tak, to jakie …...................................................... 

 

6.  Oświadczam, że kandydat choruje na chorobę przewlekłą: TAK NIE 

Jeśli tak, to jaką …...................................................... 

 

7. Oświadczam, że syn/córka w trakcie pobytu w Internacie będzie korzystał/a z całodziennego 

wyżywienia i zobowiązuję się do systematycznego regulowania płatności za wyżywienie oraz 

pobyt dziecka w Internacie do 15 dnia każdego miesiąca. 

 

8. Oświadczam, że syn/córka: 

- ma nawyk dbania o higienę osobistą i porządek w miejscu przebywania, 

- potrafi dbać o powierzone mienie, 

- umie obsługiwać pralkę, kuchenkę gazową, odkurzacz, opiekacz do kanapek. 

 

9. Oświadczam, że w przypadku wyrządzenia szkody materialnej przez moje dziecko na terenie 

Internatu zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą lub zakupem. 

 

10. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) oświadczam, że podane we wniosku dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołanej 

w Zespole Szkół Technicznych w Płocku może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się za pośrednictwem właściwego 

urzędu ze względu na miejsce zamieszkania, do instytucji publicznych, o udzielenie informacji 

o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. 

 

 

…................................................ …..................................... 
miejscowość, dnia podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. 

UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Technicznych w Płocku, adres: al. Kilińskiego 

4, 09-402 Płock, e-mail: zstrodo@zstplock.pl, telefon: (24) 364 27 30. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: iod@zjoplock.pl, telefon 24 364 89 34. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji wychowanków do Internatu ZST w Płocku oraz 

zapewnienia im prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w internacie. 

4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych wychowanka oraz jego 

rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z realizacją 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 30a w zw. z art. 106-107 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie 

brak możliwości realizacji wyżej wymienionego celu. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator 

może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie 
jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez 5 lat. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

10.Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość 

uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu 

oraz w jaki sposób; 

b) prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać 

poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały 

błędnie zebrane; 

c) prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia 

jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów 
związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może 

w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego 

żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, 

chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie 
przetwarzania; 

e) prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie 

w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma 
charakter zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym 

momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w 

przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny 

lub prawnie uzasadniony interes administratora). 

11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 
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