WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKOLNEJ
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESKU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

5.

Numer telefonu kandydata

6.

Adres poczty elektronicznej kandydata
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki

7.
Ojca

8.

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Gmina

9.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata
(o ile je posiadają)
oraz adres zamieszkania (jeżeli jest inny,
niż adres zamieszkania kandydata)

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Matki
Adres zamieszkania

Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty elektronicznej

Adres zamieszkania

10.
11.

Dane szkoły – nazwa, kierunek, klasa
Zamierzony termin pobytu w bursie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich (w przypadku
wychowanka pełnoletniego) dla potrzeb niezbędnych związanych z rekrutacją oraz pobytem w placówce
i prowadzoną w niej pracą opiekuńczo – wychowawczą, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie
Danych Osobowych (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz.1000)

……………………………………………………………..
Podpisy rodziców/prawnych opiekunów

………………………………..
Podpis kandydata

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany
..........................................................................................................................................
jako rodzic/opiekun prawny syna/córki ……………………………………………………….
oświadczam, że:
 Rodzina jest wielodzietna (troje dzieci i więcej)
 Kandydat jest osobą niepełnosprawną
 Jeden z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną
 Oboje rodzice kandydata są osobami niepełnosprawnymi
 Wśród rodzeństwa kandydata jest osoba niepełnosprawna
 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 Objęcie kandydata pieczą zastępczą
 Kandydat uczęszcza lub został przyjęty do szkoły prowadzonej przez Powiat Leski
 Rodzeństwo kandydata mieszka w bursie
 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
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn.zm.)
 Szczególnie uzasadnione przypadki losowe (jakie?) …………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...........................................
miejscowość, data

………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

*właściwe zaznaczyć znakiem X
_____________________________________________________________________
Opinia Komisji Rekrutacyjnej:
Liczba uzyskanych punktów ............................................................................................
Przyjęty dnia ....................................................................................................................
Nie przyjęty z powodu ......................................................................................................
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

......................................................................
…………………………………………………..
.....................................................
Podpis dyrektora

