......................................................................
(Imiona i nazwisko rodziców/ opiekunów)

Biały Bór, ..................................................

......................................................................
......................................................................
(Adres zamieszkania)

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

WNIOSEK O ZAKWATEROWANIE WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA NOWYCH WYCHOWANKÓW
Prosimy o przyjęcie syna /córki ........................................................................................................................................
do Internatu Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze w roku szkolnym 2017/2018
Syn/córka będzie uczęszczał/a do II Liceum Ogólnokształcącego, do klasy:
………………………………………………………………………....................................................................................................................
(podać nazwę klasy)
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.

DANE OSOBOWE:
1. Adres zamieszkania...........................................................................................................................................................
…………………….…………………………………………..………………………………..…………………………………………….

2. Imiona rodziców……..........................................................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy do rodziców..............................................................................................................................
4. Numer PESEL syna /córki ...............................................................................................................................................
5. Data i miejsce urodzenia...............................................................................................................................................
6. Miejsce oraz data stałego zameldowania syna /córki ………………….………….…………………………..
…….…………………………………….……………………………………………………………………………………….………........

7. Akt urodzenia (nr i miejsce wystawienia) lub nr dowodu osobistego syna /córki
…...……………………………………………………………………..………………………………….…………..……………….........

8. Telefon kontaktowy do syna /córki...........................................................................................................................
9. Szczególne zainteresowania.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie informujemy, że znane są nam warunki zakwaterowania i odpłatności za pobyt.

.......................................................
miejscowość data

........................................................
podpis rodziców/opiekunów

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE WYCHOWANKA
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do internatu, zobowiązuję się do przestrzegania Statutu
Szkoły, włącznie z Regulaminem Internatu Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze, a w tym m.in.:
1. Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia.
2. Właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną.
3. Przyjmować gości w czasie i miejscach do tego ustalonych.
4. Każdorazowo uzyskać zgodę Wychowawcy na wyjście poza Internat w godzinach
wieczornych.
5. Niezwłocznie po przyjęciu do Internatu załatwić formalności związane z zameldowaniem.
6. Troszczyć się o czystość i porządek oraz higienę osobistą, przepisy bhp i p.poż. [m.in. nie
używać urządzeń elektrycznych i grzewczych]
7. Dbać o sprzęt i urządzenia w Internacie, w przypadku wyrządzenia szkody pokryć jej koszty
lub naprawić.
8. Rzetelnie wykonywać dyżury na terenie Internatu, uczestniczyć w pracach porządkowych
podnoszących wygląd i estetykę Internatu.
9. Włączyć się w pracę Samorządu Grupy i Internatu.
10. Zgłaszać Samorządowi lub Wychowawcom propozycję wniosków i rozwiązań które
polepszą pracę Internatu.
11. Wytwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości i przyjaźni - przenosić ją na
współmieszkańców.
12. Dostosować się do obowiązkowych, odgórnie ustalonych terminów wyjazdów do
domów rodzinnych.

............................................................
miejscowość data, podpis ucznia

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZOBOWIĄZANIE
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.
2. Przyjmuję do wiadomości, iż za przekroczenie obowiązującego regulaminu syn / córka
/może zostać usunięty z Internatu w ciągu roku szkolnego.
3. Zobowiązuję się do osobistego, telefonicznego i emaliowego kontaktu z Wychowawcą
dziecka w Internacie co najmniej raz w semestrze.

……………………………………….
/ miejscowość, data/

………………………………………………………
podpis Rodziców lub Opiekunów

