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REGULAMIN REKRUTACJI 

DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W NOWYM SĄCZU 

 
 

§1 

Zasady rekrutacji 

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każda uczennica kształcąca się poza miejscem 

stałego zamieszkania, w szkole której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Nowego 

Sącza. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez 

rodzica kandydatki lub kandydatkę pełnoletnią w porozumieniu z rodzicami. 

3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr l 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu komisja rekrutacyjna.  

4. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych 

miejsc. O przyjęciu do internatu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w 

porozumieniu i za akceptacją Dyrektora ZS nr 1. 

5. Miejsce w internacie przyznaje się na dany rok szkolny. 

 
 

§2 

Kryteria przyjęcia 

1. Kolejność przyjęcia wychowanek do internatu: 

1.1. uczennice ZS nr l, 

1.2. uczennice kontynuujące zamieszkanie w Internacie ZS nr1, 

1.3. uczennice innych szkół średnich, których organem prowadzącym jest Urząd Miasta 

Nowego Sącza, 

1.4. w miarę wolnych miejsc uczennice innych szkół średnich, których organem 

prowadzącym nie jest Urząd Miasta Nowego Sącza. 
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2. W przypadku większej liczby uczennic ubiegających się o przyjęcie do internatu, stosuje 

się ustawowe i szczegółowe kryteria dodatkowe. O przyjęciu do internatu decyduje 

wówczas liczba punktów uzyskanych łącznie z dodatkowych kryteriów: 

2.1. wielodzietność rodziny kandydatki (minimum troje dzieci) – 1pkt, 

2.2. niepełnosprawność kandydatki (kandydatka zdolna do samodzielnego 

funkcjonowania) – 1pkt, 

2.3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydatki – 1pkt, 

2.4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydatki – 1pkt, 

2.5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydatki – 1pkt, 

2.6. samotne wychowywanie kandydatki w rodzinie –1pkt, 

2.7. objęcie kandydatki pieczą zastępczą – 1pkt, 

2.8. kandydatka, której rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do Internatu 

ZS nr1 – 1pkt, 

2.9. szczególne  osiągnięcia  kandydatki  –  w  zawodach  wiedzy,  artystycznych 

i sportowych – 1pkt, 

2.10. kandydatka rozpoczynająca naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej.  

3. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatek, 

komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość nie przyznania miejsca w internacie 

wychowankom, które złożyły deklarację o kontynuowanie zamieszkania, a nie są 

uczennicami ZS nr 1. Wówczas o przyjęciu do internatu decydować będą następujące 

kryteria: 

3.1. pozytywna opinia Zespołu Wychowawców Internatu ZSnr1,  

3.2. kandydatka, której rodzeństwo mieszka w internacie, 

3.3. odległość od miejsca zamieszkania.  

 
 

§3 

Wnioski wymagane w procesie rekrutacji  

1. Deklaracja kontynuowania pobytu – składają wychowanki Internatu ZS nr 1, które chcą 

kontynuować zamieszkanie w internacie w nowym roku szkolnym (załącznik nr 1). 

2. Podanie o przyjęcie do internatu – składają uczennice, które po raz pierwszy starają się 

o zamieszkanie w internacie (załącznik nr 2). 
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3. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające przyjęcie/ uczęszczanie do szkoły średniej–

składają uczennice, które starają się o przyjęcie do internatu po raz pierwszy. 

4. Oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego– składają opcjonalnie uczennice, które po raz 

pierwszy ubiegają się o przyjęcie do internatu (załączniki nr 3 - 11). 

 

§4 

Procedura rekrutacji 

1. Termin postępowania rekrutacyjnego w danym roku szkolnym określa Dyrektor ZS nr 1. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły– 

zakładka internat.  

2. Wnioski należy składać w Internacie ZS nr 1 w Nowym Sączu, ul. Reja 8 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku przesyłania wniosków drogą 

elektroniczną, deklarację kontynuowania pobytu lub podanie wraz z załącznikami należy 

wydrukować, uzupełnić, zeskanować i przesłać na adres internatu:  internat@zsnr1.pl 

3. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń 

w Internacie ZS nr 1 oraz na stronie internetowej szkoły–  zakładka internat.  

4. Informacje o przyjęciu uczennic do internatu będzie można uzyskać także pod numerem 

telefonu Internatu ZS nr 1: 18 442 04 18. 

 
§5 

Procedura odwoławcza 

1. Uczennica, która nie została przyjęta do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od 

decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydatki do internatu sporządza się w terminie 5 dni od 

dnia wpłynięcia pisma odwoławczego.  

3. Rodzic kandydatki może wnieść do Dyrektora ZS nr l odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 
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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. 2020 poz. 910 

2. Rozporządzenia MEN z dn. 25. marca 2020r. – Dz. U. 2020 poz. 530 

 

 
 

Załączniki: 

• Załącznik nr 1 – Deklaracja kontynuowania pobytu  

• Załącznik nr 2 – Podanie o przyjęcie do internatu  

• Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej  

• Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności kandydatki  

• Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności jednego z rodziców   

• Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności obojga rodziców  

• Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności rodzeństwa kandydatki  

• Załącznik nr 8 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka   

• Załącznik nr 9 – Oświadczenie o wychowywaniu kandydatki w pieczy zastępczej  

•  Załącznik nr10 – Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydatki, które zamieszkuje 

lub ubiega się o przyjęcie do Internatu ZS nr 1  

• Załącznik nr 11 – Oświadczenie dotyczące szczególnych osiągnięć kandydatki 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Podanie-o-przyj%C4%99cie-do-Internatu-poprawione.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/04/O%C5%9Bwiadczenie-rodzicow_prawnych-opiekunow-_internat.docx
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Załącznik nr 1. 

Kod deklaracji: D/……/…… 

 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA POBYTU 
 

Proszę o przyjęcie do internatu w roku szkolnym ……………………/…………………… 

 
DANE PERSONALNE KANDYDATKI: 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….. 

Tel. kontaktowy …………………………… E-mail: ……………………………………….. 

Tel. kontaktowy rodzica/ opiekuna prawnego ……………………………………………….. 

 
NAZWA SZKOŁY I KLASA: 

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

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
/można podać propozycję składu osobowego w pokoju/ 

 

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

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

 
OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz.883 z póź. zm.) wyrażam/my zgodę na 

przetwarzanie moich/ naszych danych osobowych przez Internat ZS nr 1 w Nowym Sączu w 

związku z procesem rekrutacji oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych internatu w stosunku do mojej córki.  

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

(podpis kandydatki) 

............................................................... 
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

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

(miejscowość, data) 

 
 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

 przyjęta do internatu 

 nie przyznano prawa do mieszkania  

 

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

(podpis kierownika internatu)  

 

Nowy Sącz, dn.…………………………… 

 

........................... ........................... 
(podpis członków komisji)  

 

UWAGI:..………………….….….……….…………….……….…………………….…….…. 
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RODO– Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatek 

do Internatu Zespołu Szkół nr 1  

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 84, tel. 18 448 68 50, e-mail: 

sekretariat@zsnr1.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodn@zsnr1.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania   określonych w   przepisach odrębnych, 

w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  

6. Przetwarzane będą: imię, nazwisko, imiona rodziców/opiekunów prawnych, PESEL, 

adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe.  
7. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- Dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz  do  przenoszenia  swoich  danych,  a  także  – 

w przypadkach przewidzianych prawem 

- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych.  

 
 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/ Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych.  

 
 

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

(podpis rodzica /opiekuna prawnego)  
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Załącznik nr 2. 

Kod podania: P/……/……  

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU  

Proszę o przyjęcie do internatu w roku szkolnym ……………………/…………………… 

 
DANE PERSONALNE KANDYDATKI: 

Nazwisko i imię .................................................……………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia ……………...................................………………………………… 

Adres zamieszkania …………...................................………………………………………… 

Tel. kontaktowy ………………............................. E-mail: ………………..............................  

  

DANE PERSONALNE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

Imię i nazwisko matki: ………………………….................. tel. kontaktowy……..........…… 

Imię i nazwisko ojca: …………………………..................... tel. kontaktowy……..........…… 

E-mail rodzica:………………............................. 

 

NAZWA SZKOŁY, KLASA: 

.................................................................................................................................................... 
(uczennice klas pierwszych podają szkołę pierwszego wyboru) 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
/szczególne okoliczności pobytu dziecka w internacie, które nie są uwzględnione w kryteriach rekrutacyjnych, 

propozycja składu osobowego w pokoju/ 

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

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

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

 

OŚWIADCZENIE 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z póź. zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/ naszych danych 

osobowych przez Internat ZS nr 1 w Nowym Sączu w związku z procesem rekrutacji oraz realizacją celów 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych internatu w stosunku do mojej córki.  

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

(podpis kandydatki) 
............................................................... 

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

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

(miejscowość, data) 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

 przyjęta do internatu 

 nie przyznano prawa do mieszkania 
...................................................... 

(podpis kierownika internatu) 

 

Nowy Sącz, dn. …………………………… 
 

........................... ........................... 
(podpis członków komisji) 

UWAGI:……………………………………………………………………………………… 
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RODO– Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatek 

do Internatu Zespołu Szkół nr 1  

 

9. Administratorem Pani/ Pana danych jest Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 84, tel. 18 448 68 50, e-mail: 

sekretariat@zsnr1.pl 

10. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodn@zsnr1.pl  

11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego.  

12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania   określonych w   przepisach odrębnych, 

w tym przepisów archiwalnych.  

13. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  

14. Przetwarzane będą: imię, nazwisko, imiona rodziców/opiekunów prawnych, PESEL, 

adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe.  
15. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.  

16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- Dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz  do  przenoszenia  swoich  danych,  a  także  – 

w przypadkach przewidzianych prawem 

- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych.  

 
 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/ Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych.  

 
 

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

(podpis rodzica /opiekuna prawnego)  
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Załącznik nr 3. 
 

 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE RODZINY WIELODZIETNEJ 

 

 

Oświadczam, że…......................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczennicy) 

kandydująca do zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci). 

Wraz z kandydującą rodzina liczy .............. dzieci. 

 

 

 

 

 

 
 

….............................................................................................. 
(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 4. 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATKI 

 

 

 
Oświadczam, że…......................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczennicy) 

kandydująca do zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 

 
 

….............................................................................................. 
(data i podpis rodzica /prawnego opiekuna) 
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Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

ul. M. Reja 8, 33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 442 04 18, e-mail: internat@zsnr1.pl 

 

  

 

 

Załącznik nr 5. 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEDNEGO Z RODZICÓW 

 

 

 
Oświadczam, że…......................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczennicy) 

kandydująca do zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu wychowuje się w rodzinie, w której ojciec / matka* posiada 

orzeczenie o niepełnosprawności.  

 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

….............................................................................................. 
(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 



Strona12z17 

Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

ul. M. Reja 8, 33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 442 04 18, e-mail: internat@zsnr1.pl 

 

  

 

 

Załącznik nr 6. 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OBOJGA RODZICÓW 

 

 

 
Oświadczam, że…......................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczennicy) 

kandydująca do zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu wychowuje się w rodzinie, w której obydwoje rodzice posiadają 

orzeczenie o niepełnosprawności.  

 

 

 

 

 

….............................................................................................. 
(data i podpis rodzica /prawnego opiekuna) 



Strona13z17 

Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

ul. M. Reja 8, 33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 442 04 18, e-mail: internat@zsnr1.pl 

 

  

 

 

Załącznik nr 7. 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RODZEŃSTWA 

 

 

 
Oświadczam, że…......................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczennicy) 

kandydująca do zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w   Nowym   Sączu   posiada   rodzeństwo,   które   ma   stwierdzone   orzeczenie 

o niepełnosprawności.  

 

 

 

 

 

….............................................................................................. 
(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 



Strona14z17 

Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

ul. M. Reja 8, 33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 442 04 18, e-mail: internat@zsnr1.pl 

 

  

 

 

Załącznik nr 8. 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 

 

 
Oświadczam, że samotnie wychowuję ….............................................................. 

(imię i nazwisko uczennicy) 

kandydującą do zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu. 

 

 

 

 

 

….............................................................................................. 
(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 



Strona15z17 

Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

ul. M. Reja 8, 33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 442 04 18, e-mail: internat@zsnr1.pl 

 

  

 

 

Załącznik nr 9. 
 

 

 

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

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYCHOWYWANIU DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 

 
Oświadczam, że wychowuję …................................................................................... 

(imię i nazwisko uczennicy) 

w pieczy zastępczej, która kandyduje do zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.  

 

 

 

 

 

….............................................................................................. 
(data i podpis prawnego opiekuna) 



Strona16z17 

Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

ul. M. Reja 8, 33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 442 04 18, e-mail: internat@zsnr1.pl 

 

  

 

 

Załącznik nr 10. 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE RODZEŃSTWA KANDYDATKI, KTÓRE 

ZAMIESZKUJE LUB UBIEGA SIĘ O PRZYJĘCIE DO INTERNATU ZS NR 1 

 

 

Oświadczam, że siostra kandydatki …........................................................................... 

(imię i nazwisko kandydującej) 

zamieszkuje w Internacie ZS nr 1/ ubiega się o przyjęcie do Internatu ZS nr 1* w Nowym 

Sączu.  

 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

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

(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 



Strona17z17 

Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

ul. M. Reja 8, 33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 442 04 18, e-mail: internat@zsnr1.pl 

 

  

 

 

Załącznik nr 11. 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ KANDYDATKI 

 

 

 
Oświadczam, że.....................................................................................kandydująca do 

(imię i nazwisko uczennicy) 
 

zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym 

Sączu posiada szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych*:  

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

(proszę wymienić) 

 

 

 
 

*właściwe podkreślić 
 

 

 
 

….............................................................................................. 
(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 


