
  /wnioskodawca – rodzic/op. prawny: nazwisko i imię oraz adres/                                               …...............................................
                                                                                                                                                        /miejscowość, data/
 ….............................................................................. 

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

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

                                                                                       Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1
                                                                                       w Wągrowcu 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY
                                                                                                                   

Proszę  o  przyjęcie  syna /  córki *)  do   Bursy   Szkolnej   nr  1  w   Wągrowcu  na   rok szkolny  2022/2023.

DANE  KANDYDATA  (wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

1. Imię: ….............................................................................  2. Nazwisko: …....................................................................

3. Data  urodzenia (dzień-miesiąc-rok):  __ __ -  __ __ -  __ __ __ __

4. Miejsce urodzenia: ….....................................................    5. Województwo: …..............................................................

6. PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

7. Adres miejsca zamieszkania:
    kod pocztowy ….......................... miejscowość ….......…................................................................................................

    gmina …........................................................................ województwo …........................................................................

    ulica …...................................................................................................... nr domu/mieszkania …..................................

DANE  RODZICÓW KANDYDATA (wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

Rodzice Matka Ojciec

Imię

Nazwisko

Adres miejsca zamieszkania

Numer telefonu 

Adres poczty elektronicznej

DANE SZKOŁY,  DO  KTÓREJ  KANDYDAT  BĘDZIE  UCZĘSZCZAĆ 

Nazwa szkoły Adres szkoły Oddział w danej
szkole1)

Profil/ zawód2) Klasa 3)

 

1) jeśli to zespół szkół  – oddział w danej szkole to: Liceum, Technikum lub Szkoła Branżowa. 
2) Profil kształcenia należy w pisać w przypadku Liceum. W przypadku Technikum lub Szkoły Branżowej należy wpisać zawód.
3) klasa: I, II, III, IV (wskazać do której klasy kandydat będzie uczęszczać)

….........................................................
                                                                                                          /czytelny podpis rodzica / op. prawnego/
*)niepotrzebne skreślić



Deklaracja rodziców / opiekuna prawnego

Deklaruję, że syn/córka*) (imię i nazwisko dziecka) …...........................................................................................

nie posiada orzeczenia / posiada orzeczenie*) o potrzebie kształcenia specjalnego.

*)niepotrzebne skreślić

….........................................................
                                                                                                          /czytelny podpis rodzica / op. prawnego/

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Bursę Szkolną nr 1 w Wągrowcu danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b 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) – dalej RODO w celach archiwalnych (dowodowych) 
będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w cealch 
monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych).  

                   …............................................................                                       …...........................................................
                                /podpis kandydata/                                                               /czytelny podpis rodzica / op. prawnego/

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Bursę Szkolną nr 1 w Wągrowcu danych osobowych kandydata zawartych w 
niniejszym wniosku oraz dodatkowych danych, takich jak:

Oznaczenie grupy wychowawczej TAK NIE 

Zdjęcia wizerunku dziecka w ramach życia bursy TAK NIE 

Nagrody, dyplomy, wyróżnienia itp. opatrzone danymi dziecka TAK NIE 

Informacje o osiągnięciach, wynikach konkursów w celach wykorzystania w ramach wystaw 
dotyczących bursy

TAK NIE 

Informacje o osiągnięciach, wynikach konkursów w celach wykorzystania w ramach publikacji 
poświęconych bursie

TAK NIE 

                   …............................................................                                       …...........................................................
                                /podpis kandydata/                                                               /czytelny podpis rodzica / op. prawnego/

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 administratorem danych osobowych młodzieży i rodziców/opiekunów prawnych jest Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu, ul.
Kcyńska 48,  62-100, e-mail:  sekretariat@bursawagrowiec.pl, tel. 67 – 2620186,

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Beata Lewandowska, e-mail: iodo@iodopila.pl.,
 dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu w bursie oraz przez okres wymagany innymi przepisami,
 każdy  wychowanek  i  jego  rodzice/opiekun  prawny  posiada  prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osbowych,  ich

sprosrowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 każdy  wychowanek  i  jego  rodzice/opiekun  prawny  posiada  prawo  do  wycofania  zgody   na  przetwarzanie  danych

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem prztwarzania, którego dokonano na podstwanie tej
zgody przed jej cofnięciem,

 w związku z przetwarzaniem danych wychowanek i jego rodzice / opiekun prawny ma  prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 administrator nie zamierza przekazywać danych wychowanków i jego rodziców / opiekuna prawnego do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych,

 dane  osobowe  wychowanków  i  jego  rodziców  /  opiekuna  prawnego  mogą  zostać  ujawnione  jedynie  organom
upoważnionym do tego przepisami prawa,

mailto:iodo@iodopila.pl


 dane osobowe wychowanków i jego rodziców / opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane,

 podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w procesie rektutacji do bursy są Państwo
zobowiązani do podania danych osobowych.  Niepodanie  danych będzie skutkowało odmową uczestnictwa w procesie
rekrutacji do bursy.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną

                  …............................................................                                              ...…...........................................................
                                /podpis kandydata/                                                                       /czytelny podpis rodzica / op. prawnego/

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

L.p.
Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium 
do oceny*)

1. Wielodzietność rodziny
kandydata

 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.2021,
poz.573,1981) 

3. Niepełnosprawność 
jednego  z  rodziców
kandydata lub  obojga
rodziców 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.2021,
poz.573,1981) 

4. Niepełnosprawność 
rodzeństwa 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.2021,
poz.573,1981)  

5. Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie 

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. Objęcie  kandydata
pieczą zastępczą

Dokument  poświadczający objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej j.t.:(Dz.U.2022, poz. 447)

7. Korzystanie z placówki
przez  rodzeństwo
kandydata

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

8. Odległość  i  dojazd  od
miejsca  zamieszkania
do Wągrowca  

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych X

*) wstawić znak „x”

Do  wniosku  załączam  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  kandydata  kryteriów  zgłoszonych  do  oceny,  o
których mowa w tabeli:
1) oświadczenie dotyczące odległości i dojazdu, o którym mowa w pkt. 8 tabeli.
2) …....................................................................................................................................................................................
3) …....................................................................................................................................................................................
4) …....................................................................................................................................................................................
5) …....................................................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dane osobowe podane w wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych
z  przeprowadzeniem  postępowania  rekrutacyjnego  prowadzonego  na  podstawie  Ustawy  Prawo  Oświatowe.  W  tym  zakresie
wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Postępowanie z danymi osobowymi kandydatów określa art. 160 Ustawy Prawo
Oświatowe. 

……………………………………                              …...…………………………………………
                      data                                                          /czytelny podpis rodzica / op. prawnego/


