
               

  Krosno, dn. ....................................... 

............................................................... 
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów 
 

............................................................... 
Miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 
 

............................................................... 
Miejsce zameldowania stałego rodziców/prawnych opiekunów 
 

............................................................... 
Telefon kontaktowy (rodziców, prawnych opiekunów) 
 

............................................................... 
Adres mailowy 

 

Wniosek 

o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

 

Proszę o przyjęcie kandydata 
 

............................................................................................... 
  (imię / imiona i nazwisko) 
 

urodzonego ..................................... w ................................. PESEL ............................., 
      (data urodzenia)                         (miejsce urodzenia) 
 

 

zamieszkałego ....................................................................................................................... 
   (ulica, numer domu i lokalu, kod, miejscowość, województwo) 
 

 

oraz zameldowanego na pobyt stały  ........................................................................................ 
      (ulica, numer domu i lokalu, kod, miejscowość, województwo) 
 

 

 

 

Oświadczam, że w roku szkolnym 2020/2021 kandydat będzie kontynuował naukę/ubiegał się* o przyjęcie do 

klasy………….. w ……………..………………………………………………………………… 

    (nazwa szkoły) 
 

 

……………………………… 
              (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

ul. Czajkowskiego 49,  38-400 Krosno 

tel.: 13 43 688 21,  fax: 13 43 224 73 

e-mail:zespol@cku.krosno.pl 

http://zespol.cku.krosno.pl 
 

  



Do wniosku dołączam następujące załączniku: 

 

1………………………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………………………… 

 

3………………………………………………………………………… 

 

 

 Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne 

z prawdą i stanem faktycznym. 

 Oświadczam, że zostałem/a-m poinformowany przez ZSKU o uprawnieniach przysługujących mi 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. o prawie dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania oraz o podstawie prawnej zbierania danych osobowych, tj. Ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do szkoły. Po zakończeniu rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na 

przetwarzanie tych danych szkole oraz organowi założycielskiemu 

i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym 

z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te podmioty. Przetwarzanie danych odbywać 

się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000 ze zm.) oraz 

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). 

 
     

                         ………………………………………………… 

                                           podpis  osoby składającej wniosek 

 

 

 
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej przy Internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 

w Krośnie w dniu ………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................... 
                                                                         (nazwisko i imię) 

 
został przyjęty do Internatu w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

 

Przewodniczący                                                       Podpisy członków Komisji: 

 

1. ........................................                                    1. ......................................... 

 

                                                                                 2. ........................................... 

                                                                                                          

                                                                                 3. .......................................... 

 
 

 


