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WNIOSEK  
 

o przyjęcie do Bursy Szkolnej w Szamotułach 

 na rok szkolny ......................... 

 

Nazwisko i imię: ........................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia: ...........................................................................................................................  

Nazwisko i imię matki: .............................................................................................................................. 

Nazwisko i imię ojca: ................................................................................................................................  
( jeżeli prawną opiekę sprawują osoby inne niż rodzice – proszę podać powyżej ich dane) 

Adres zamieszkania rodziców i kandydata: ............................................................................................... 

Adres zamieszkania kandydata: ………………………………………………………………................. 
                                                   (w przypadku kandydata pełnoletniego, jeżeli jest inny niż wyżej podano) 

Numer telefonu rodziców lub opiekunów: ................................................................................................ 

Adres poczty elektronicznej kandydata: ……………………………………..…………..……………… 
                                                                                                             (w przypadku kandydata pełnoletniego) 

Adres poczty elektronicznej rodziców: ...................................................................................................... 

Szkoła / klasa: ............................................................................................................................................ 

PESEL: ……………………………………………………………………………...…………………… 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922) 

przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem danych jest Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach, z siedzibą przy 

ul. Obornickiej 12, 64 – 500 Szamotuły, 

 dane będą przetwarzane wyłącznie 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, 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu promowania działalności 

placówki,  

 placówka objęta jest całodobowym monitoringiem wizyjnym, i tym samym wyrażam zgodę  

na rejestrację obrazu w celach podniesienia bezpieczeństwa w placówce. 

 

…………………………………….    …………………………………. 

 podpis rodzica lub opiekuna prawnego              data i podpis wnioskodawcy  

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie rodziców. 

2. Kwestionariusz wychowanka. 

3. Zdjęcie legitymacyjne (1szt). 

4. Potwierdzenie wpłaty kaucji w wysokości 45 zł na konto:79 9072 0002 0440 0396 2370 0101  

z dopiskiem ”kaucja”. 

http://www.bursa-schronisko.pl/
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Ponadto można załączyć poniższe dokumenty, które zwiększą szanse przyjęcia kandydata 

do bursy. 

Należy zaznaczyć krzyżykiem posiadane dokumenty: 

 

Lp. Rodzaj oświadczenia / orzeczenia TAK NIE 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

  

2. 

Orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodzica/-ów  

lub rodzeństwa kandydata 

  

3. 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz  niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem 

  

4. 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą 
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