
                                                                                                  Waniorowo, dnia ………………………………………. 

 

                     Dyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

                   w Waniorowie 

 

  

Proszę o przyjęcie do klasy ……….. Szkoły Podstawowej Specjalnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

w Waniorowie mojej córki / mojego syna ………………………………………………………………………………………….                             

ur. ……………………………………………………………. w …………………………………………………………………………………. 

 Zamieszkałego …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku: 

Stan zdrowia: 

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

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

Zainteresowania: 

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

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

Inne uwagi: 

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

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

 

………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

…………………………………………………………………. 

                   Nr dowodu osobistego 

 

 



 

Podanie rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do internatu                                       
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie 

Proszę o przyjęcie do internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie mojej 
córki/ mojego syna 

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

Ur. …………………………………….. w …………………………………………………………………………………….. 

Zamieszkałego: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu do kuratora sądowego: ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko kuratora: ……………………………………………………………………………………………….. 

Nr PESEL dziecka: …………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydania skierowania do 
kształcenia specjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.                  
z 2002r nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

Jednocześnie informuję, że: 

- zostałam/em zapoznana/y z regulaminem odpłatności za wyżywienie dziecka w internacie, 

- zobowiązuję się wywiązywać systematycznie z regulowania ustalonej odpłatności za pobyt mojego dziecka               w internacie, 

- zostałam/em zapoznany ze statutem MOS, 

- odpowiadam materialnie za wyrządzone przez moje dziecko szkody i straty na terenie MOS 

- zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami internatu w zakresie wdrażania u mojego dziecka troski                    i szacunku o cudze mienie 
i własność oraz w zakresie planowanych terapii i działań profilaktyczno-wychowawczych, 

- znam zasady obowiązujące w zakresie przyjazdów dziecka do internatu i wyjazdów do domu i zobowiązuję się ich przestrzegać (m.in. 
kalendarium, godziny przyjmowania wychowanków i ich wyjazdu) 

- zobowiązuję się do jak najwcześniejszego informowania wychowawców, dyrekcję ośrodka o ewentualnych spóźnieniach dziecka lub jego 
nieobecności, 

- zobowiązuję się do wyposażenia dziecka na czas pobytu w internacie w następujące rzeczy osobiste: środki czystości (mydło, pasta do zębów, 
szczoteczka, szampon, ręczniki, klapki pod prysznic), czystą bieliznę, odzież          z uwzględnieniem pory roku, prowadzonych zajęć  w szkole i 
internacie, obuwie zmienne, 

- leki rodzic dostarcza osobiście wychowawcy grupy z informacją od lekarza o sposobie dawkowania;                                                   
wychowankowie nie mogą posiadać żadnych leków, 

- każdy problem, spostrzeżenia dotyczące zdrowia, edukacji, zmian psychofizycznych następujących w dziecku           i sytuacji konfliktowych  w 
relacjach z innymi wychowankami, należy w jak najszybszym terminie przedstawić wychowawcy, 

- rezygnacja z internatu musi być poprzedzona spotkaniem z dyrektorem MOS i złożeniem podania o rezygnację         z uzasadnieniem  z 
miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

…………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                   
Nr dowodu osobistego 

Waniorowo, dnia ………………………………………………. 

 



Adres szkoły do której dziecko dotychczasowo uczęszczało: 

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

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

 

Adres szkoły macierzystej: 

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

 

 

Oświadczam, że w/w informację podaję wyłącznie na użytek MOS w 
Waniorowie w celu wsparcia pracy wychowawczo-terapeutycznej z moim 

dzieckiem /podopiecznym. 

 

 

………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


