…………………………………………………….
Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów

……………
nr podania
………….……………………….....
miejscowość, data złożenia podania

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

……………………………………….
……………………………………………….

Kierownik Internatu

Adres

Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
PODANIE
Prosimy o przyjęcie syna/córki ....................................................................................……………
do internatu ZSD w Bydgoszczy w roku szkolnym - ……......./……......
Syn/córka będzie uczęszczał/-a do klasy (nr klasy i oddziału oraz rodzaj szkoły)
............................................................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
DANE OSOBOWE:
1. Adres zamieszkania .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Telefony kontaktowe do rodziców ................................................................................................
3. Adres e-mail rodzica/opiekuna ……………………………………………………………..........
4. Numer PESEL syna/córki ..............................................................................................................
5. Telefon komórkowy syna/córki ………………………………………………………………….
6. Adres e-mail syna/córki ………………………………………………………………………….
7. Szczególne zainteresowania i osiągnięcia .....................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Inne ważne informacje nt. dziecka (na co zwrócić szczególnie uwagę) .………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

9. Proszę podkreślić spełnienie kryteriów obowiązujących w roku szkolnym 2020/21:
- W przypadku kandydata niepełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

- W przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność dziecka kandydata
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

- Kryteria wspólne, określone przez organ prowadzący:
a) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do miejsca lokalizacji szkoły w której kandydat będzie realizował
obowiązek szkolny albo obowiązek nauki wynosi powyżej 30 km
b) czas dojazdu w jedną stronę z miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której zamierza kontynuować naukę
wynosi powyżej 1,5 godziny
c) rodzeństwo rodzone, przyrodnie lub przybrane kandydata mieszka/mieszkało w tej samym internacie, do którego
kandydat ubiega się o przyjęcie
d) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do internatu, uzyskał
tytuł laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.
2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)
e) kandydat jest lub będzie uczniem szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz
f) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do internatu, uzyskał
stypendium związane z osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury, otrzymane od organizacji, instytucji lub
innego podmiotu udzielającego stypendia
g) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do internatu pracował
na rzecz wolontariatu
h) kandydat trenujący następujące dyscypliny sportowe: kajakarstwo, lekkoatletykę, pływanie, strzelectwo,
wioślarstwo, albo kandydat zamierzający trenować w/w. dyscypliny w roku szkolnym, na który przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne do internatu ZSD
9) kandydat trenujący dyscypliny sportowe w grach zespołowych, w których bydgoskie drużyny seniorskie
występują w najwyższej klasie rozgrywkowej lub w pierwszej lidze, albo kandydat zamierzający trenować w/w.
dyscypliny w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do internatu ZSD.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów nie będą one brane pod uwagę przy punktacji.

…....................................................
(czytelny podpis ucznia)

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

