
    

 Wypełnia Komisja rekrutacyjna  
    

Liczba uzyskanych punktów 
 

    

    
    

    
    

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO 
DO BURSY MIEJSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
DYREKTOR BURSY MIEJSKIEJ 
ul. PRUSA 20 
42-207 CZĘSTOCHOWA 
  

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

zwracam się o przyjęcie mnie do Bursy Miejskiej w Częstochowie na pobyt: 
 

 5 – dniowy 

 7 - dniowy 
 

Oświadczam, że: 
 

od 1 września 2019r. będę uczęszczać do klasy …… szkoły 

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

nazwa i adres szkoły podstawowej/ ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej** 

 
I. Dane osobowe kandydata  

 
DANE IDENTYFIKACYJNE  

  imię               
                 

  nazwisko               
                 

                 
  PESEL w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu 
  

potwierdzającego tożsamość. 
      

         

             

  data urodzenia dzień  miesiąc  rok   Miejsce urodzenia 

  imię ojca               
                 

  imię matki               
                 

       ADRES ZAMIESZKANIA       
  miejscowość               
                 

  ulica               
                 

  nr domu/nr mieszk.               
                 

  kod pocztowy               
                 

  poczta               
                 

  telefon kontaktowy               
                 

  adres e-mail                

 
* Wstaw X w kwadrat przy wybranym wariancie pobytu 

 

** niepotrzebne skreślić 
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Kryteria 
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia kandydatów do Bursy Miejskiej 
zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Wybrane kryterium należy zaznaczyć wstawiając znak „X” w polu 
„wybór kryterium”.  
ZAZNACZENIE WYBRANEGO KRYTERIUM SKUTKUJE KONIECZNOŚCIĄ DOŁĄCZENIA DO WNIOSKU 
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE KRYTERIUM (wykaz dokumentów w tabeli poniżej kolumna 
„sposób udokumentowania”). 

 
UWAGA Dokumenty, które wychowanek pełnoletni dołącza do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.  

 

 
Kryteria ustawowe  

 Lp.  nazwa kryterium  sposób udokumentowania wybór kryterium  
        

     oświadczenie o wielodzietności rodziny   

     kandydata opatrzone klauzulą treści:   

 
1. 

 Wielodzietność rodziny kandydata (3 i  „Jestem świadomy odpowiedzialności   
  

więcej dzieci) 
 karnej za złożenie fałszywego   

      

     oświadczenia”.   

        

     orzeczenie o potrzebie kształcenia   

     specjalnego wydane ze względu na   

     niepełnosprawność, orzeczenie o   

 
2. 

 
Niepełnosprawność kandydata 

 niepełnosprawności lub orzeczenie   
   

równoważne w rozumieniu przepisów 
  

       

     ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o   

     rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz   

     zatrudnianiu osób   

     orzeczenie o stopniu niepełnosprawności   

     lub orzeczenie równoważne w rozumieniu   

 3.  Niepełnosprawność dziecka kandydata  przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997   

     r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej   

     oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   

     orzeczenie o stopniu niepełnosprawności   

   
Niepełnosprawność innej osoby, nad którą 

 lub orzeczenie równoważne w rozumieniu   
 

4. 
  

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
  

  kandydat sprawuje opiekę    

    
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

  

       

     oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   

     prawomocny wyroku sądu rodzinnego   

     orzekający rozwód lub separację lub akt   

     zgonu oraz oświadczenie o samotnym   

     wychowywaniu dziecka oraz   

 
5. 

 Samotne wychowywanie dziecka przez  niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego   
  kandydata  rodzicem opatrzone klauzulą treści:   

      

     „Jestem świadomy odpowiedzialności   

     karnej za złożenie fałszywego   

     oświadczenia”.   

          
Kryteria organu prowadzącego  

 Kandydat przyjęty do pierwszej klasy szkoły   

 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej , 
dla której organem zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu do  

 prowadzącym jest Miasto Częstochowa lub pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej  

1. 
 Kandydat już uczęszczający do szkoły lub zaświadczenie ze szkoły o  

ponadgimnazjalnej, dla której organem uczęszczaniu do szkoły 
 

  

 prowadzącym jest Miasto Częstochowa i ponadgimnazjalnej, dla której organem  

 po raz pierwszy starający się o przyjęcie do prowadzącym jest Miasto Częstochowa  

 Bursy Miejskiej   

2. 
Kandydat uczęszczający do klasy VII lub 
VIII szkoły 

zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu 
do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, dla 
której organem 

 

 podstawowej, dla której organem 
prowadzącym jest Miasto Częstochowa i 

 

 prowadzącym jest Miasto Częstochowa 
 

 

 po raz pierwszy starający się o przyjęcie do 
Bursy Miejskiej  

 

   

   

   

      
W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą punktów z obowiązujących kryteriów i stanowi 
ona najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania, kolejność kwalifikacji ustalana jest wg kolejności 
zgłoszeń. 
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II. Inne informacje o kandydacie (wypełnia składający wniosek)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 

 
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z przepisami z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.  
59) obejmującymi zasady rekrutacji do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W szczególności mam świadomość przysługujących 

komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w 

powyższych oświadczeniach. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania do Bursy Miejskiej będę zobowiązany(a) potwierdzić 

wolę korzystania z usług Bursy Miejskiej poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów określonych na stronie 

placówki www.bursamiejska.czest.pl w terminie: 

od 30 do 31 lipca 2019r. w postępowaniu rekrutacyjnym,  
od 21 do 22 sierpnia 2019r. w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, 

 
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie kandydata z listy 

zakwalifikowanych i utratę miejsca w Bursie Miejskiej. 

 

Klauzula informacyjna do umowy zakwaterowania 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie, tel. 34 3444012, e-mail: 

bursa.miejska@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl lub numerem 

telefonu 34 362 51 05 wew. 107. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Bursy Miejskiej oraz 

wywiązania się obowiąków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), w szczególności:  

 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361 z 

późn. zm.);  

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 996 i 1000 z późn. zm.).  

4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dostępnym                           

w sekretariacie Bursy Miejskiej. 

5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. 

6. Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

7. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa ich podania uniemożliwi udział 

Pana/Pani w procesie rekrutacji do Bursy Miejskiej. 

 
                                                                                                  
………………………………………………………………………………                                                                                             
                                 Podpis wychowanka pełnoletniego                                                                                                                                   

………………………………………………………                               

 

 

 

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

 

…………………………,  ……….………… r. 
miejscowość  data 
 

 
 
 
 
Czytelny podpis wychowawcy przyjmującego 
dokument 

http://www.bursamiejska.czest.pl/
mailto:iodjs@sod.edu.pl


     

      

     

 


