
Załącznik nr 3                                                                                Data i godzina przyjęcia    

 

 

II. Dane rodziców / opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko: 

 

Matki: 

 

Ojca: 

Telefon kontaktowy   

Adres zamieszkania 

 
 

 

Adres e- mail   

 

III. Podstawa prawna i oświadczenia: 
 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135)  przyjmuję do wiadomości, że:  

 administratorem danych jest Bursa Szkolna nr 1 z siedzibą przy ul. Krakowska 17, 61-889 Poznań,  

 dane będą przetwarzane wyłączenie w celach rekrutacyjnych, szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach,  

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,  

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,  

 wyrażam zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej, 

 jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu promowania działalności placówki. 

 
 
 
 

……………………………………………………. 

data i czytelny  podpis matki/opiekuna prawnego 

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

data i czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

 

   WNIOSEK NR ……. 

o przyznanie miejsca w Bursie Szkolnej nr 1 

w roku szkolnym 2017/2018 

KANDYDATCE NIEPEŁNOLETNIEJ 

I. Dane kandydatki  

Imię i nazwisko kandydatki                      

Data i miejsce urodzenia   

PESEL   

Pełna nazwa i adres szkoły, klasa 

 

Podkreśl właściwe 

 

 

( L.O), ( L.P.), ( T), ( Zawodowa)       klasa……………… 

Adres zamieszkania kandydatki 
 

Nr telefonu komórkowego kandydatki  

Kto sprawuje opiekę prawną nad dzieckiem  

Informacja o stanie zdrowia kandydatki np. 

przewlekłe choroby, alergie, przyjmowane leki 

 

Wyrażam zgodę na wyjazdy córki do domu 

rodzinnego w ciągu tygodnia.  

* Piątkowy wyjazd do domu nie wymaga zgody. 

TAK NIE 

Zaznacz wybraną opcję 



 

IV. Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych:  
 

 My niżej podpisani oświadczamy i zobowiązujemy się do regularnego płacenia określonej należności 

za pobyt i wyżywienie córki do dnia 10 -go każdego miesiąca na numer konta: 

89102040270000140212634822 z dopiskiem na przelewie: za kogo (imię i nazwisko córki); 

 Bierzemy pełną odpowiedzialność materialną za spowodowane przez córkę szkody. Zobowiązujemy 

się do współpracy z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów  

opiekuńczo – wychowawczych; 

 Przyjmujemy do wiadomości, że wychowanka, która nie przestrzega regulaminu placówki może 

zostać skreślona z listy mieszkańców bursy (§13C Statutu Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu); 

 Ponadto oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

        ……… 
           data 

 

………………………………………………… 
czytelny podpis matki/osoby będącej płatnikiem 

 

…………………………………….................. 
czytelny  podpis ojca/ osoby będącej płatnikiem 

 

V. Oświadczenie kandydatki 
Oświadczam , że zapoznałam  się ze Statutem Bursy, Regulaminem Bursy Szkolnej nr 1 i zobowiązuję się do 

przestrzegania zapisów zawartych w tych dokumentach 
 

………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis kandydatki 

                                              K R Y T E R I A     R E K R U T A C Y J N E 
Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W sytuacji udzielenia odpowiedzi "TAK", proszę dołączyć odpowiednie dokumenty. 

KRYTERIA TAK NIE 
POŚWIADCZENIE 

SPEŁNIANYCH KRYTERIÓW 

1. Wielodzietność rodziny kandydata- czyli rodzina 

wychowująca 3 i więcej dzieci 

  Oświadczenie o wielodzietności 

rodziny kandydata (Załącznik nr 5) 

2. Niepełnosprawność kandydata   Orzeczenie o niepełnosprawności, 

Orzeczenie z Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej  o potrzebie kształcenia 

specjalnego  
3. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 

  

4. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   
Orzeczenie  

o niepełnosprawności 5. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
  

6. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- oznacza 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, 

że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno, inne 

dziecko z jego rodzicem. 

  
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu lub Oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka  

(Załącznik nr 6) 

7. Objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą 
  

Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą 

8. 
Odległość miejsca stałego zamieszkania od Poznania  - 

powyżej 100 km 

  

Deklaracje we wniosku  9. Rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie ponadpodstawowej 
  

10

. 

Uczęszczanie do szkoły podstawowej ( klasy gimnazjalnej 

lub VII, VIII)  

  

11

. 

Osiągnięcia sportowe, przedmiotowe na szczeblu 

wojewódzkim i ogólnopolskim 

  
Dyplomy 

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

 Łączna ilość punktów uzyskanych w rekrutacji. 

 
  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka:    została   /     nie została 

 przyjęta do Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu (niepotrzebne skreślić) 

 
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 


