Załącznik nr1

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W BURSIE NR 1 W KUTNIE
W ROKU SZKOLNYM …………. / …………..
Imiona i nazwisko kandydata…………………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………… Klasa …………………………………………….
PESEL kandydata lub seria i numer paszportu ……………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych ………………………………………………………………………………………
Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. matki / opiekuna ………………… Tel. ojca / opiekuna …………………………… e-mail………………………………………..
Informacje , które maja wpływ na wyniki rekrutacji:
1. Miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej lub utrudniającej dojazd do szkoły
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………….
2.Czy kandydat posiada aktualnie mieszkające rodzeństwo w Bursie nr 1 w Kutnie? …………………………………….
3.Ilość osób w rodzinie kandydata…………………………………………………………………………………………………………………
4.Niepełnosprawność kandydata …………………………………………………………………………………………………………………
5. Niepełnosprawność obojga lub jednego z rodziców / opiekunów kandydata…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. . Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata …………………………………………………………………………………………..
7.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ………………………………………………………………………..
8. Objęcie kandydata pieczą zastępczą ………………………………………………………………………………………………………..
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ZOBOWIĄZNIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
My niżej podpisani zobowiązujemy się do :










Regularnego płacenie określonej należności za wyżywienie i zakwaterowanie syna / córki, do 15 każdego miesiąca, w sekretariacie
Bursy nr 1 w Kutnie w wyjątkowych sytuacjach na konto Bursy nr 1 w Kutnie
Bierzemy pełną odpowiedzialność materialną za spowodowane przez syna / córkę szkody w mieniu Bursy nr 1 w Kutnie a także
bierzemy pełną odpowiedzialność za samodzielny przejazd z domu do Bursy i z powrotem, drogi do szkoły i z powrotem do Bursy,
samodzielnych wyjść z Bursy nr 1 w Kutnie na zajęcia dodatkowe, korepetycje kursy językowe, kursy na prawo jazdy, treningi,
wyjścia do rodziny i kolegów.
Kontaktu z wychowawcą grupy w Bursie co najmniej jeden raz w miesiącu, a także do współpracy w rozwiązywaniu problemów
opiekuńczo – wychowawczych dotyczących naszego dziecka
Przyjmujemy do wiadomości, że w razie nie przestrzegania przez syna / córkę Statutu Bursy nr 1 w Kutnie – decyzją Dyrektora
bursy, podjętą na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, mogą zostać skreśleni z listy mieszkańców Bursy nr 1 w Kutnie
bez wskazania innej możliwości zakwaterowania
Wyrażamy zgodę na uczestniczenie syna / córki w zajęciach rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych w Bursie nr 1 w Kutnie
oraz poza nią
W uzasadnionych przypadkach wyrażam zgodę na wykonanie testu na obecność narkotyków, alkoholu w organizmie mojego
syna / córki
Wyrażamy zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych dziecka w związku z tworzeniem listy kandydatów
zakwaliﬁkowanych i nie zakwaliﬁkowanych.

…………………………………………………………………………………………………………….
(Data oraz czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów kandydata)

OŚWIADCZENIE RODZICA / KANDYDATA
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku naruszenia Statutu Bursy nr 1 w Kutnie lub innych przepisów porządkowych, a w szczególności
w przypadku posiadania albo spożywania środków odurzających i alkoholu lub przebywania pod ich wpływem oraz palenia tytoniu na terenie
Bursy nr 1 w Kutnie, kradzieży, niszczenia mienia, agresywnego zachowania wobec współmieszkańców i pracowników, naruszenia przepisów
bhp i ppoż. poniosę konsekwencje regulaminowe do pozbawienia prawa zamieszkania w Bursie nr 1 w Kutnie włącznie. W przypadku
przebywania syna/ córki pod wpływem alkoholu , narkotyków zobowiązuję się do natychmiastowego przybycia po dziecko do placówki.

…………………………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis kandydata)

……………………………………………………………………………………………….
(Data oraz czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów kandydata)

Na podstawie art. 24 ust. I Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 )
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Przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem powyższych danych osobowych jest Bursa nr 1 w Kutnie
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych, szybkiego kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami kandydata
w nagłych okolicznościach oraz innych wynikających z działalności statutowej Bursy nr 1 w Kutnie

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania

Dane podaję dobrowolnie i jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej

Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na:
- wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w sprawach związanych z działalnością Bursy nr 1 w Kutnie, zwłaszcza w celu prowadzenia
strony internetowej Bursy nr 1 w Kutnie, kroniki placówki , gazetek oraz gablot tematycznych w placówce
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przeze mnie informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.



…………………………………………………………………………………………………………….
Data oraz czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów kandydata)

Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….
Data oraz czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów kandydata)

Opinia Komisji ds. przyjęć wychowanków do bursy :
Łączna liczba punktów: …………………………………
Uczeń/uczennica …………………………………………………………………………… został/a przyjęty/a, nieprzyjęty/a
z dniem …………………………………………..
Podpisy Komisji:
1. …………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………
Decyzja Dyrektora:

Uczeń/uczennica …………………………………………………………… został/a przyjęty/a, nieprzyjęty/a do Bursy nr 1
w Kutnie z dniem …………………………………………………………..

……………………………………………………………..
( Podpis Dyrektora )
3

