Wniosek o przyjęcie do bursy

Identyfikator
wniosku

ZAMOŚĆ

Proszę o przyjęcie do bursy według poniższych preferencji:
Bursa pierwszej preferencji
Bursa drugiej preferencji

Dane kandydata
Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr PESEL)

PESEL
Imię

Drugie imię (jeżeli posiada)

Nazwisko

Data urodzenia

-

-

Tel. Kontaktowy pełnoletniego kandydata – jeżeli posiada*

Adres e-mail pełnoletniego kandydata – jeżeli posiada*

Adres zamieszkania kandydata
Ulica

Nr domu
Miejscowość

Kod

Nr lokalu

Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

Dane rodziców**
Dane rodzica** (matki)
Imię

Dane rodzica** (ojca)
Imię

Nazwisko

Nazwisko

Tel. kontaktowy – jeżeli posiada*

Tel. kontaktowy – jeżeli posiada*

Adres e-mail – jeżeli posiada*

Adres e-mail – jeżeli posiada*

Adres zamieszkania rodzica (matki)

Adres zamieszkania rodzica (ojca)

(jeżeli inny niż adres zamieszkania kandydata)

(jeżeli inny niż adres zamieszkania kandydata)

Ulica

Nr domu

Miejscowość
Kod

Nr lokalu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Poczta

-

Kod

Poczta

-

* W przypadku braku telefonu/adresu poczty elektronicznej należy wpisać "nie posiadam".
** Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) do niniejszego wniosku dołączam
dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumentach "Załączniki do wniosku - informacja o spełnianiu kryteriów
dla kandydata do bursy".
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do bursy. Przetwarzanie danych odbywać
się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Czytelne podpis/y rodzica/ów lub
pełnoletniego kandydata
Data przyjęcia wniosku
(wypełnia bursa)

Załącznik do wniosku
Informacja o spełnianiu kryteriów dla kandydata do bursy

Identyfikator
wniosku

ZAMOŚĆ

1.

Kryteria naboru do bursy dla KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO określone w art. 131.ust.2 w związku z art. 145 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia prawo oświatowe Dz. U. z 2020 poz. 910.
Lp.

2.

1

Wielodzietność (troje lub więcej dzieci) rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria naboru do bursy dla KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO określone w art. 135.ust. 6 pkt. 2 w związku z art. 145 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia prawo oświatowe Dz. U. z 2020 poz. 910.
Lp.

3.

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM *

Kryterium

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM *

Kryterium

1

Wielodzietność (troje lub więcej dzieci) rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

3

Niepełnosprawność dziecka kandydata

4

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

5

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Kryteria naboru do bursy określone w Uchwale Nr XVIII/300/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2020 r.
Lp.
1
2
3
4
5

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM *

Kryterium
Kandydat jest lub będzie uczniem szkoły prowadzonej przez Miasto Zamość
Kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do
bursy, uzyskał tytuł laureata/finalisty konkursów, olimpiad przedmiotowych lub turniejów
Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do
bursy, uzyskał szkolne świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia
szkoły z wyróżnieniem
Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art.5
ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do
bursy uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie, do której kandydat złożył wniosek

6

Preferencja 1
Preferencja 2

Zgodnie z art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal
dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Oświadczam, że zgodnie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów określonych w niniejszym załączniku.

Czytelne podpis/y rodzica/ów lub
pełnoletniego kandydata

Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi
ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni kandydat odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem
danego kryterium przy obliczaniu punktów.
*

