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INTERNAT 

Zespołu Szkół nr 2 im. T. Rejtana 

ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów 

tel. 17 748 29 53, e-mail: internat.rejtan@gmail.com 

www.zs2.rzeszow.pl 

 

 
 

………………………………………………………… 

imię i nazwisko kandydata 

………………………………………………………… 

data i miejsce urodzenia 
 
………………………………………………………… 

PESEL kandydata 

………………………………………………………… 

adres z kodem pocztowym 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

imiona i nazwiska rodziców / opiekunów 

……………………………/…………………………… 

nr telefonu ojca / e-mail ojca 

……………………………/…………………………… 

nr telefonu matki / e-mail matki 

………………………………………………………… 

nr telefonu kandydata 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

 
Rzeszów, dn. …………………………… 

 

Kierownik Internatu ZS nr 2 w Rzeszowie 

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie syna/córki1 ………………………………………………...... 

do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w roku szkolnym 20………./20………. . 

 
Jednocześnie informuję, że w roku szkolnym 20………/20… ....... syn/córka1 będzie/jest1 uczniem 

klasy ………… Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.2/…………………………………………….………………................ 

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

Informacje dodatkowe: 

1. ocena z zachowania uzyskana przez syna/córkę1 w ostatniej klasie szkoły podstawowej - 
……………………….................................................................................................................... ....................... 

 

2. odległość od miejsca zamieszkania do szkoły (w kilometrach) - …………………………………………. 

 

1 Niepotrzebne skreślić 

2 W przypadku  innej Szkoły należy podać pełną nazwę. 
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3. utrudniony dojazd (nie/tak1, jakie utrudnienia - liczba przesiadek, łączny czas dojazdu,  
częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, itd.) 

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

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

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

4. inne istotne informacje (wyszczególnione w dokumencie "Zasady rekrutacji do Internatu 

Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w roku szkolnym 20.../20...".) 

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

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

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

 

 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Internatu oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję 

jego treść. 

 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

własnoręczne podpisy rodziców/opiekunów 

………………………………………………………… 

własnoręczny podpis kandydata 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informuję, że:  

1. Administrator danych: 

Administratorem podanych danych osobowych, jest Zespół Szkół Nr 2, Al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora 

Zespołu. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 u st. 2 lit. g) 

RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 

stosownej umowy z administratorem. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika że dane osobowe 

kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca pobytu ucznia w placówce. 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO) 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Administrator naruszył przepisy RODO. 

7. Inne informacje: 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

własnoręczne podpisy rodziców/opiekunów 
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INTERNAT 

Zespołu Szkół nr 2 im. T. Rejtana 

ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów 

tel. 17 748 29 53, e-mail: internat.rejtan@gmail.com 

www.zs2.rzeszow.pl 

 

 

 

 

DECYZJA KIEROWNIKA INTERNATU 
 

Wniosek .................................................................................................... (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

o przyjęcie do Internatu został rozpatrzony pozytywnie/negatywnie1. 

Uzasadnienie: 

 

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

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

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

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

 

………………………………………………………… 

podpis Kierownika Internatu 
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