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        WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

X Liceum Ogólnokształcącego 

 

Adres internatu: 15-703 BIAŁYSTOK  UL. ZWYCIĘSTWA 28 

www.10lo.pl (zakładka- internat) 

Tel. /Fax 85 651 02 61 

Adres szkoły: 15-879 BIAŁYSTOK  UL. STOŁECZNA 6 

 

 PROSZĘ O WYPEŁNIENIE  KARTY  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 

Proszę o przyznanie świadczeń – zakwaterowania i wyżywienia w internacie, 

                                              

                                    na rok szkolny 20…../20…… 
 

1. DANE UCZNIA: 

PESEL 

 

 

Nazwisko  

 

Imię/imiona 

 

pierwsze drugie 

Data  

urodzenia 

 Miejsce  

urodzenia 

 Obywatelstwo   

 

Adres miejsca zamieszkania ucznia: 

 

Województwo  

 

 Miejscowość  

 

 

Ulica  

 

 Nr domu   Nr 

mieszkania  
 

Kod pocztowy 

 

 Poczta  

Adres e-mail 

 

 Numer 

telefonu 
         

Nazwa szkoły 

ponadpodstawowej, 

do której będzie 

uczęszczał 

 Uczeń klasy 

(np. pierwszej,) 

 

 

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
 

DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ: 

w poniżej części tabeli proszę o wstawienie znaku „*X” 

Rodzic 

 

* Opiekun 

prawny 

*    nie żyje * rodzic mieszka  

za granicą 

* 

Imię  Nazwisko  

 

 

Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki prawnej: 

Województwo  

 

 Miejscowość  

 

 

Ulica  

 

 Nr domu   Nr 

mieszkania  
 

Kod pocztowy 

 

 Poczta   

Adres e-mail 

 

 Numer 

telefonu/ów 
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DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO: 

w poniżej części tabeli proszę o wstawienie znaku „*X”(jeżeli tak jak matki/opiekunki nie wypełniać)  

Rodzic 

 

* Opiekun 

prawny 

*    nie żyje * rodzic mieszka  

za granicą 

* 

Imię  Nazwisko  

 

 

Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna prawnego: 

Województwo  

 

 Miejscowość  

 

 

Ulica  

 

 Nr domu   Nr 

mieszkania  
 

Kod pocztowy 

 

 Poczta   

Adres e-mail 

 

 Numer 

telefonu/ów 
         

 

Uczeń  zamieszkujący  w Domu Dziecka 
  

DANE OSOBOWE OPIEKUNA: 

Imię  Nazwisko  
 

 

Adres Domu Dziecka: 

Województwo  
 

 Miejscowość  
 

 

Ulica  

 

 Nr domu   Nr 

mieszkania  
 

Kod pocztowy 
 

 Poczta   

Adres e-mail 

 

 Numer 

telefonu/ów 
         

 

     Szanowni Państwo, aby Wasze  dziecko  mogło mieć udzieloną doraźną pomoc medyczną w miejscu 

zamieszkania  (od września do czerwca) powinniście w tej sprawie skontaktować się  z internatem, w celu 

uzyskania informacji dotyczących wymaganych formalności. Jednocześnie informujemy, że uczeń w czasie 

choroby musi być zabrany do  domu. 

    Mieszkaniec internatu powinien  być zameldowany na pobyt czasowy. Sprawy zameldowania/wymeldowania  

prowadzi wychowawca internatu.  

Warunkiem zamieszkania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat finansowych za korzystanie            

z internatu w terminie i na zasadach zapisanych w Regulaminie Internatu dostępnego na stronie  www.10lo.pl  

zakładka INTERNAT. Informację o wysokości opłat za internat na dany miesiąc otrzymuje wychowanek          

w momencie odbioru kartek żywieniowych.  

Dokładnie obliczoną kwotę wpłacamy  wyłącznie przelewem do dnia 25-go każdego miesiąca. 
 

W przypadku nie przyjęcia do internatu, wniosek pozostaje w archiwum przez okres 12 miesięcy (później 

zostaje zniszczony) . 

 

Oświadczam , że zapoznałem / łam się  z Regulaminem Internatu-  

przyjmuję  do wiadomości i  akceptuję jego treść . 

 

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

data, podpis matki/ opiekuna prawnego                       data, podpis ojca/opiekuna prawnego  

 

................................................................................. 

data, podpis niepełnoletniego  ucznia 
 

………………………………………….. 

data, podpis pełnoletniego ucznia
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3. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W  PIERWSZYM POSTĘPOWANIU    REKRUTACYJNYM: 
 

* (proszę o zakreślenie odpowiednio TAK lub NIE) 
 

I. Warunek 

1 Kandydat jest uczniem X Liceum Ogólnokształcącego  

(uczniowie  X LO w Białymstoku przyjmowani są w 1-szej kolejności).  
Na podstawie art. 107 ust. 2.Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm. Prawo oświatowe. 

(zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego 

upoważnioną )  

TAK* NIE* 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc stosuje się odpowiednio kryteria ustawowe  

i samorządowe 
 

II. Kryteria ustawowe w przypadku kandydata niepełnoletniego 
 
(I etap postępowania rekrutacyjnego) 

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

(Zał. Nr 1 oświadczenie ) 

TAK* NIE* 

2 Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności.  

(dokument zgodnie Zasadami Rekrutacji  tabela nr1) 

TAK* NIE* 

3 Kandydat, którego jedno z rodziców jest niepełnosprawne.  

(dokument zgodnie Zasadami Rekrutacji  tabela nr1) 

TAK* NIE* 

4 Kandydat, którego oboje rodziców jest niepełnosprawne.  

(dokument zgodnie Zasadami Rekrutacji  tabela nr1) 

TAK* NIE* 

5 Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność.  

(dokument zgodnie Zasadami Rekrutacji  tabela nr1)  

TAK* NIE* 

6 Kandydat  samotnie wychowywany  przez matkę lub ojca.  

(Zał. Nr 2 oświadczenie) 

TAK* NIE* 

7 Kandydat  objęty pieczą zastępczą.  

(dokument zgodnie Zasadami Rekrutacji  tabela nr1) 

TAK* NIE* 

 

III. Kryteria ustawowe w przypadku kandydata pełnoletniego 
 
(I etap postępowania rekrutacyjnego) 

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

(Zał. Nr 1 oświadczenie) 

TAK* NIE* 

2 Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności.  

(dokument zgodnie Zasadami Rekrutacji  tabela nr 2) 

TAK* NIE* 

3 Kandydat, który posiada dziecko niepełnosprawne.  

(dokument zgodnie Zasadami Rekrutacji  tabela nr 2) 

TAK* NIE* 

4 Kandydat, który sprawuje opiekę nad inną, bliską osobą niepełnosprawną.    

(dokument zgodnie Zasadami Rekrutacji  tabela nr 2) 

TAK* NIE* 

5 Kandydat  samotnie wychowujący dziecko.  

(Zał. Nr 2 oświadczenie ) 

TAK* NIE* 

 

IV. Kryteria samorządowe
 

(I etap postępowania rekrutacyjnego) 

1 Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości  100% 

kwoty, o której mowa w art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28.11.2003                     

o świadczeniach rodzinnych 

(Zał. Nr 3 oświadczenie ) 

TAK* NIE* 

2 Kandydat uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Miasto Białystok. 

(zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły lub osobę przez 

niego upoważnioną  ) 

TAK* NIE* 

3 Kandydat od miejsca zamieszkania do szkoły ma powyżej 50 km  

i dojazd do szkoły jest utrudniony tj. brak  środków komunikacji publicznej. 

(Zał. Nr 4 oświadczenie ) 

TAK* NIE* 

4 Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie.  

(Zał. Nr 5 oświadczenie ) 

TAK* NIE* 

5 Kandydat posiada tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.    

(kopia dyplomu lub zaświadczenie) 

TAK* NIE* 

6 Kandydat, posiada ocenę co najmniej dobrą   z zachowania.  

(kopia świadectwa poświadczona za zgodność z oryginałem) 

TAK* NIE* 
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4. Deklaruję/jemy, że dziecko będzie korzystało z usługi wyżywienia  od dnia 01 września 20….r.                                       

Dziecko będzie korzystać z 5 posiłków dziennie (śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka    

i kolacji). 

 

 

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

data, podpis matki/opiekuna prawnego                        data, podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

……………………………………. 

data, podpis pełnoletniego ucznia 

 

UWAGA! 

DO WNIOSKU należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych           

w punkcie 3 (tabela od I do IV) Wszelkie oświadczenia są do pobrania w załączniku na stronie 

internetowej. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie kopii poświadczone za zgodność                  

z oryginałem zgodnie z informacja zamieszczoną w tabelach 1,2,3 Zasad Rekrutacji do Bursy szkolnej 

w Białymstoku oraz do internatów wprowadzonych przez Miasto Białystok w 2019 r. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        

z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuje 

się, iż: 

 

1) Administratorem kandydata danych osobowych jest Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego        

w Białymstoku .Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik Internatu; 

2) Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, do którego można wnieść ewentualną skargę; 

3) Kandydata dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji do internatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,         

na podstawie kandydata dobrowolnej zgody, 

b) wykonania umowy, która zostanie zawarta w przypadku przyjęcia kandydata do internatu,      

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c) wykonywania obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązki takie 

pojawiają się na gruncie prawa oświatowego, 

d) wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa       

i podejmowanych czynności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

e) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie    

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

prawnie uzasadnionego w tym interesu , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO; 

4) Odbiorcą kandydata danych osobowych będą podmioty i organy, które są upoważnione                

na podstawie przepisów prawa; 

5) Kandydata dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski; 

6) Okres przechowywania kandydata danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane        

i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także kandydata zgód i oświadczeń. Dane osobowe 

związane z: 

a) umową – będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku 

i wykonywania umowy, a w razie nie przyznania miejsca w internacie, przez okres 1 roku od 

dnia zebrania danych; 
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b) po wykonaniu umowy, tj. po zakończeniu korzystania z miejsca w internacie – kandydata 

dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa 

przewidują krótszy okres. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie 

(szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia 

sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego  

z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy 

okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego 

dotyczy postępowanie; 

7) Posiada kandydat prawo do żądania w każdym czasie od administratora dostępu do swoich danych 

oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, do 

żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej; 

9) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  

z przeprowadzeniem procesu rekrutacji do internatu oraz warunkiem zawarcia umowy                    

o korzystanie z miejsca w internacie i jej kontynuowania; 

10) Kandydata dane będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany, jednakże decyzja 

kończąca postępowanie rekrutacyjne nie będzie opierała się na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

danych, w szczególności kandydata dane nie będą profilowane. 

 

Oświadczenia dotyczące treści deklaracji i ochrony danych osobowych. 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679    

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku moich danych 

osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

do internatu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

 

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

data, podpis matki/opiekuna prawnego                        data, podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

……………………………………. 

data, podpis pełnoletniego ucznia 

 

OŚWIADCZENIE WOLI. 

 

Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich           

i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka        

i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie 

opiekuńczo-wychowawczej działalności placówki. 

 

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

data, podpis matki/opiekuna prawnego                        data, podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

……………………………………. 

data, podpis pełnoletniego ucznia 
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DECYZJA 

(Wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat uzyskał punktów: 

 

 

Przyznano kandydatowi miejsce  w internacie TAK NIE 

 

Numer pokoju 

 

 

Nie przyznano miejsca  

z powodu - uzasadnienie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  

 

Podpis upoważnionego 

członka Komisji: 
 

 


