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

/wnioskodawca: nazwisko i imię oraz adres/

/miejscowość, data/

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

Dyrektor
Bursy Szkolnej nr 1
w Wągrowcu
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY

Proszę o przyjęcie mnie do Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2019/2020.
DANE KANDYDATA
1. Imię: …............................................................................. 2. Nazwisko: …....................................................................
3. Data urodzenia ….......................................................... 4. PESEL: …..........................................................................
5. Adres miejsca zamieszkania:
kod pocztowy ….......................... miejscowość ….......…................................................................................................
gmina …........................................................................ województwo …........................................................................
ulica …...................................................................................................... nr domu/mieszkania …..................................
6. Adres poczty elektronicznej (jeśli posiada) …....................................................................................................................
7. Numer telefonu ….................................................
DANE RODZICÓW KANDYDATA
Rodzice

Matka

Ojciec

Imię
Nazwisko
Adres miejsca zamieszkania

Numer telefonu
DANE SZKOŁY, DO KTÓREJ KANDYDAT BĘDZIE UCZĘSZCZAĆ
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Oddział w danej szkole 1)

1)
2)

Klasa 2)

jeśli to zespół szkół – oddział to: Liceum, Technikum, Szkoła Branżowa (SB). W przypadku SB – dodatkowo wpisać zawód.
klasa: I, II, III lub IV (wskazać do której klasy kandydat będzie uczęszczać)

…....................................................
/podpis wnioskodawcy/

Kryteria rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę spełnianie kryterium zgłoszonego do oceny w oparciu o dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie
tego kryterium
ZGŁOSZENIE KRYTERIUM DO OCENY
Kryterium

L.p.
1.

Wielodzietność rodziny
kandydata

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium
do oceny*)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata

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

3.

Niepełnosprawność
dziecka kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t.:Dz.U.2016r.,
poz.2046)

4.

Niepełnosprawność innej
osoby bliskiej, nad którą
kandydat sprawuje opiekę

5.

Samotne wychowywanie
dziecka przez kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t.:Dz.U.2016r.,
poz.2046)
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

6.

Odległość i dojazd od
miejsca zamieszkania do
Wągrowca

Oświadczenie

7.

Korzystanie z placówki
przez
rodzeństwo
kandydata

Oświadczenie

X

*) wstawić znak „x”
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
2)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016r. 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) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2019/2020.

3)

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

……………………………………
data

……………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

POUCZENIE:
1. Wnioskodawcą może być pełnoletni kandydat.
2. Do wniosku należy dołączyć jako załączniki:
a) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zgłoszonych do oceny, o których mowa w pkt 1-5 tabeli (jeśli
dotyczą),
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6 tabeli (obowiązkowo) i pkt 7 tabeli (jeśli dotyczy) – druki

