
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 234/PM/2017 

Prezydenta Miasta Legnicy 

z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

Wniosek 
o przyjęcie do Internatu 

………………………………………………. 
(nazwa szkoły) 

 
Proszę o przyjęcie mnie do Internatu w roku szkolnym .................................................... 

I.     Dane osobowe kandydata  

Nazwisko Imiona 

Data i miejsce urodzenia PESEL (w przypadku braku numeru PESEL proszę podać serię 
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość) 

Imiona i nazwiska rodziców 
kandydata/opiekunów prawnych kandydata (w 
przypadku kandydata pełnoletniego imiona 
rodziców) 

Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata/opiekunów 
prawnych kandydata (w przypadku kandydata pełnoletniego 
podać adres zamieszkania kandydata) 

Numery telefonów rodziców 
kandydata/opiekunów prawnych kandydata (w 
przypadku kandydata pełnoletniego numer 
telefonu kandydata) 

Adres poczty elektronicznej rodziców kandydata/opiekunów 
prawnych kandydata (w przypadku kandydata pełnoletniego 
adres poczty elektronicznej kandydata) 

 
Spełniam następujące kryteria oraz przedkładam dokumenty to potwierdzające: 

II.    Kryteria 

Kandydat niepełnoletni 

Kryterium (X)* Dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryterium (X)* 

wielodzietność rodziny kandydata  □ oświadczenie rodziców/ opiekunów 
prawnych 

niepełnosprawność kandydata  □ orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, 
□ orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) 

niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata  

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 



samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie 

 

□ prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz 
□ oświadczenie rodzica o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem 

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

□ dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 575, 1583 i 1860) 

uczęszczanie do szkoły, której organem 
prowadzącym jest Miasto Legnica  

□ kserokopia legitymacji szkolnej, a w 
przypadku kandydatów rozpoczynających 
naukę w szkole zaświadczenie dyrektora tej 
szkoły 

korzystanie z internatu przez rodzeństwo 
kandydata  □ oświadczenie rodziców/ opiekunów 

prawnych 
odległość od miejsca zamieszkania 
 

□ do 20 km 
□ od 21- 
40 km 
□ od 41 km 
i więcej 

□ kserokopia legitymacji szkolnej lub 
□ zaświadczenie o zameldowaniu 

 
Kandydat pełnoletni 

Kryterium (X)* Dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryterium (x)* 

wielodzietność rodziny kandydata 
  □ oświadczenie kandydata 

niepełnosprawność kandydata  □ orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, 
□ orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2046) 

niepełnosprawność dziecka kandydata  
niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad 
którą kandydat sprawuje opiekę 

 

samotne wychowywanie dziecka przez 
kandydata 

 

□ prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz 
□ oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem 

uczęszczanie do szkoły, której organem 
prowadzącym jest Miasto Legnica  

□ kserokopia legitymacji szkolnej, a w 
przypadku kandydatów rozpoczynających 
naukę w szkole zaświadczenie dyrektora tej 
szkoły 

korzystanie z internatu przez rodzeństwo 
kandydata  □ oświadczenie kandydata 



odległość od miejsca zamieszkania 
 

□ do 20 km 
□ od 21-40 km 
□ od 41 km 
i więcej 

□ kserokopia dowodu osobistego lub 
□ zaświadczenie o zameldowaniu 

*Proszę postawić znak X w odpowiedniej rubryce 

 
 

III.   Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Administratorami danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 
szkoły, przy której funkcjonuje internat. 

 
 

IV.   Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016, poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w wniosku w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych, które podaję dobrowolnie oraz 
do ich poprawiania. 

 
 

Legnica, dnia……………………………….. ….................................................................... 
podpis ( rodziców/ opiekunów prawnych kandydata, 

kandydata w przypadku kandydata pełnoletniego) 
 

 
 
 
 
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

……………………………………………………………………........… 

……………………………………………………………………........… 

 
 
 …….......…………………………………. 

Data i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
 

 



 


