......................................................................
(Imiona i nazwisko rodziców/ opiekunów
Імена та прізвище батьків / опікунів
......................................................................
......................................................................
(Adres zamieszkania/ адреса проживання)

Білий Бір, (дата) ..................................................

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 7
ul. Brzeźnicka 10
78-425 Biały Bór

WNIOSEK O ZAKWATEROWANIE WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA NOWYCH WYCHOWANKÓW
Заява щодо поселення та харчування для новоприйнятих учнів
1. Prosimy o przyjęcie syna /córki / Прошу прийняти мого сина /мою доньку .......................................................


do

internatu

Zespołu

Szkół

im.

Oskara

Langego

w

Białym

Borze

w

roku

szkolnym

/

до гуртожитку Комплексy шкіл ім. Оскара Ланге у Білому Борі в шкільмому році ………...........................



syn/córka będzie uczęszczał/a do klasy (wraz z typem szkoły) / син / донька буде прийнятий/а до класу
(подати

напрямок

)

навчання

................................................................................................................................................
Przy przyjęciu do internatu obowiązuje jednorazowa wpłata do wychowawcy grupy kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł od osoby na
koszty
usunięcia
ewentualnych
wyrządzonych
szkód
przez
wychowanków
w
pokojach
internatu
i pomieszczeniach ogólnego użytku / Під час поселення до гуртожитку необхідно сплатити вихователю групи одноразову грошову
заставу
у
розмірі
50
злотих,
призначену
на
ліквідацію
можливих
збитків
завданих
учнями
в кімнатах та інших приміщеннях гyртожитку.

DANE OSOBOWE(ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ):
2. Adres zamieszkania / Aдреса ................................................................................................................................
……………………………….…………………………………………..…………………….........................…………..……..
3. Imiona rodziców / Iмена батьків …….....................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy do rodziców / Kонтактний телефон до батьків .................................................................
5. Numer PESEL syna /córki / особовий номер PESEL сина / доньки ....................................................................
6. Data i miejsce urodzenia / Дата та місце народження ........................................................................................
7. Miejsce oraz data stałego zameldowania syna /córki / Місце і дата постійного проживання сина / доньки
………………….………….…….........................................................................................................................
8. Akt urodzenia (nr i miejsce wystawienia) lub nr dowodu osobistego syna /córki :
Свідоцтво

про

народження

(номер

і

місце

видачі)

або

номер

паспорта

сина

/

доньки:

…...……………………………………………………………………..............................……………………………….…….
9. Telefon kontaktowy do syna /córki / Телефон сина / доньки ............................................................................
10. Szczególne zainteresowania / Особливі зацікавлення .......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Jednocześnie informujemy, że znane są nam warunki zakwaterowania i odpłatności za pobyt.
Одночасно підтверджую, що приймаю до відома житлові умови та розмір оплати за проживання.

.......................................................
miejscowość data / населений пункт дата

........................................................
podpis rodziców/opiekunów / підпис батьків опіукнів

ZAŁĄCZNIK NR 1 додаток 1
OŚWIADCZENIE WYCHOWANKA / Заява жителя гуртожитку
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do internatu, zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Szkoły,
włącznie z Regulaminem Internatu Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, a w tym m.in.:
Заявляю, що у випадку прийняття мене до гуртожитку зобов'язуюсь дотримуватися Статуту школи включно
iз Регламентом гуртожитку Комплексу шкіл ім. Оскара Ланге у Білому Борі, а зокрема:

1. Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia / Дотримуватися встановленого щоденного графіка.
2. Właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną. / Відповідно використовувати час,
призначений на навчання.

3.

Przyjmować gości w czasie i miejscach do tego ustalonych. / Приймати гостей в годинах і місцях

до цього призначених.

4. Każdorazowo uzyskać zgodę Wychowawcy na wyjście poza Internat w godzinach wieczornych. /
Кожного разу отримувати згоду від Вихователя на вихід поза гуртожиток у вечірні години.

5. Niezwłocznie po przyjęciu do Internatu załatwić formalności związane z zameldowaniem. / Негайно після
прийняття до гуртожитку вирішити формальні справи, пов'язані із пропискою.

6. Troszczyć się o czystość i porządek oraz higienę osobistą, przepisy bhp i p.poż. [m.in. nie używać urządzeń
elektrycznych
i
grzewczych]
/
Дотримуватися
чистоти
та
порядоку,
а
також
особистої
гігієни і правил охорони здоров'я та безпеки [ м.ін. забороняється використовувати електричні та огрівальні
прилади].

7. Dbać o sprzęt i urządzenia w Internacie, w przypadku wyrządzenia szkody pokryć jej koszty lub naprawić./
Берегти обладнання гуртожитку, у випадку заподіяння будь-яких збитків покрити їх вартість або направити
шкоду.

8. Rzetelnie wykonywać dyżury na terenie Internatu, uczestniczyć w pracach porządkowych podnoszących
wygląd i estetykę Internatu. / Ретельно виконувати обов'язки чергового, брати участь у спільних працях
пов'язаних з прибиранням та покращенням вигляду та естетики гуртожитку.

9. Włączyć się w pracę Samorządu Grupy i Internatu. / Брати участь у роботі Правління гуртожитка.
10. Zgłaszać Samorządowi lub Wychowawcom propozycję wniosków i rozwiązań, które polepszą pracę
Internatu. / Вносити до Правління або Вихователям внески та розв’язки про покращення функціонування
гyртожитку.

11.Wytwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości i przyjaźni - przenosić ją na współmieszkańców. /
Творити доброзичливу та приязну атмосферу – втілювати її у повсякденному життч.

............................................................
miejscowość data, podpis ucznia / населений пункт та підпис учня

ZAŁĄCZNIK NR 2 (додаток 2)
ZOBOWIĄZANIE(зобов’язання)
1. W przypadku zamieszkania mojego dziecka w internacie zobowiązuję się do regulowania na
bieżąco opłat za pobyt w internacie zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 10-go każdego miesiąca
oraz pokrywania ewentualnych kosztów związanych z naprawą lub odkupieniem zniszczonego
sprzętu internatowego wynikłych z winy mojego syna / córki.

У випадку поселення моєї дитини в гуртожитку зобов'язуюсь до регулярних вплат за проживання
та харчування в гуртожитку до 10 - ого дня кожного місяця та покриття можливих збитків або ремонту
знищеного моєю дитиною обладнання гyртожитку.

2. Przyjmuję do wiadomości, iż za przekroczenie obowiązującego regulaminu syn / córka /może zostać
usunięty z Internatu w ciągu roku szkolnego.

Приймаю до відома, що за недотримання Регламенту мій син / донька може бути видалений
з гуртожитку на протязі шкільного року.

3.

Zobowiązuję się do osobistego kontaktu z Wychowawcą dziecka w Internacie co najmniej raz
w semestrze.
Зобов'язуюсь
на семестр.

особисто

контактуватися

з

Вихователем

……………………………………………………………………..…..
/ miejscowość, data i podpis Rodziców lub Opiekunów /
населений пункт, дата та підпис Батьків / Опікунів

дитини

в

гуртожитку

принаймі

раз

