
WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

DO BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ NR 1 

W ZAMOŚCIU 

Proszę o przyznanie miejsca w bursie mojemu synowi/córce (kandydat niepełnoletni)/ 

proszę o przyznanie miejsca w bursie mnie (kandydat pełnoletni).* 

Nazwisko i imię …................................................................................................................................. 

Data urodzenia ....................................................................................................................................... 

PESEL ................................................................................................................................................... 

Seria i  Numer  Paszportu  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość (w przypadku 

braku numeru PESEL)............................................................................................................................ 

Imiona i Nazwiska rodziców kandydata (kandydat niepełnoletni) ..…................................................. 

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

Imiona rodziców kandydata (kandydat pełnoletni)................................................................................ 

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

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata a w przypadku kandydata pełnoletniego -   

miejsca zamieszkania kandydata …....................................................................................................... 

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

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

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców …..............................................................…..........................................................................

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

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata...................................................................... 

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

Szkoła, do której kandydat uczęszcza/będzie uczęszczał zamieszkując w 

bursie: …........................... …................................................................................................................

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

Szkoła publiczna/szkoła niepubliczna*,                    Szkoła dla młodzieży/szkoła dla dorosłych* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich (w przypadku wychowanka pełnoletniego) 

dla potrzeb rekrutacji do bursy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) 

 

 

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

  Miejscowość, data                            Czytelny podpis kandydata                                   Czytelny podpis rodzica 

                                                                                                                                             /opiekuna prawnego/ 

 *niepotrzebne skreślić 



Załączniki: 

□ oświadczenie, że kandydat jest uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub został 

przyjęty do szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej 

□ oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

□ dokumenty stwierdzające niepełnosprawność kandydata 

□ dokumenty stwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

□ dokumenty stwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

□ dokumenty stwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

□ dokumenty stwierdzające niepełnosprawność dziecka kandydata 

□ dokumenty stwierdzające niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą  kandydat 

sprawuje opiekę 

□ oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez  kandydata 

□ dokumenty stwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą 

□ oświadczenie o dochodach w rodzinie kandydata 

□ oświadczenie lub dokumenty stwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

□ dokumenty stwierdzające pracę kandydata na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu 

□ dokumenty stwierdzające osiągnięcia kandydata (laureaci, finaliści konkursów, olimpiad lub 

turniejów) 

□ oświadczenie, że rodzeństwo kandydata mieszka w bursie 

□ oświadczenie, że kandydat rozpoczyna naukę w klasie pierwszej 

 

Liczba punktów kandydata: …...................................... 

 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej lub Dyrektora: 

Zakwalifikowany/Niezakwalifikowany z powodu*............................................................................... 

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

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej 

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

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

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

Przyjęty od dnia...................................................................................................................................... 

Nie przyjęty z powodu............................................................................................................................ 

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej 

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

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

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

 

 

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

                                                                                                                                Podpis Dyrektora 

*niepotrzebne skreślić                                                                       


