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Dane adresowe placówki:  Nr zgłoszenia (ID)  

Nazwa Bursa Szkolna  Wypełnia pracownik placówki 

Adres 
ul. Daszyńskiego 19  Data złożenia  

33-340 Stary Sącz 

Kontakt 
tel./fax (18) 446 18 53 – sekretariat 

tel. (18) 446 05 81- dyrektor / pokój wychowawców 

e-mail: bursastarysacz@wp.pl 

 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY  

NA  ROK SZKOLNY 2021/2022 
(pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w poniższym formularzu ) 

 

 

 

 

 

 

 

I. Dane identyfikacyjne wychowanka 

Imię *  Drugie imię  

Nazwisko *  

PESEL *            

W przypadku braku nr PESEL należy podać rodzaj, serię oraz nr innego dokumentu tożsamości: 

 

Nazwa i adres szkoły 

ponadpodstawowej do 

której kandydat 

będzie uczęszczał* 

 

Klasa /profil*  

Nazwa i adres szkoły 

podstawowej  do 

której kandydat 

uczęszczał* 

 

 

II. Dane osobowe rodziców1 

 Rodzic - ojciec Rodzic - matka Wychowanek pełnoletni 

Imię i nazwisko *    

Telefon *    

E-mail kontaktowy    

Miejsce pracy    

Adres zamieszkania 

Województwo *    

Powiat *    

                                                           
1 W nawiązaniu do art. 4 pkt. 19 ustawy Prawo Oświatowe,  ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy 

przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

 

 
ZDJĘCIE 

KANDYDATA 

 

 

 

 
 



2 
 

Gmina *    

Miejscowość *    

Ulica *    

Nr budynku *    

Nr lokalu *    

Kod pocztowy *    

Poczta *    

 

III. Dodatkowe informacje o kandydacie 

1. Czy kandydat wcześniej był kierowany na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej? (z 

jakiego powodu?): 

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

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

2. Aktualny powód skierowania na badanie: 

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

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

3. Czy kandydat objęty jest specjalistyczną opieką medyczną?: 

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

4. Z jakich powodów? 

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

5. Czy kandydat przyjmuje jakieś leki? 

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

6. Czy kandydat przejawia jakieś wyraźne zainteresowania? (jeśli tak, to jakie?): 

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

7. Czy kandydat bierze udział w kółkach zainteresowań? (jeśli tak, to w jakich?): …………………… 

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

 

 

 

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

(podpis rodzica-ojca)           (podpis rodzica-matki)                         (podpis wychowanka pełnoletniego) 

 

……………………………………………… 

(Data i miejsce) 
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IV Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i 

załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie oraz informacja o spełnianiu 

kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym  

 

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do wniosku potwierdzających 

ich spełniani 

*)Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium napisz TAK i zgodnie z 

instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem  przez rodzica kandydata) 

L.

p. 
Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak*) Nie 

1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata(załącznik nr 1 )  

2. Niepełnosprawność kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U.2020.0.426) 

 

3. 
Niepełnosprawność 

jednego z rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz.U.2020.0.426) 

 

4. 
Niepełnosprawność 

Obojga rodziców kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz.U.2020.0.426) 

 

5. 
Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz.U.2020.0.426) 

 

6. 
Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie  

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  
 

7. 
Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.0.821) 
 

za każdy z w/w  kryteriów można uzyskać po 1 punkcie 

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzący*) Jeżeli chcesz, by 

komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium napisz TAK  

1 

Uczniowie przyjęci do szkół ponadpodstawowych których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowosądecki ( Zespół Szkół w Starym Sączu, Liceum Ogólnokształcące w  Starym Sączu)  

2 Deklarowany  czas pobytu dziecka w Bursie wynosi co najmniej 8 miesięcy  

3 W Bursie mieszka rodzeństwo kandydata  

4 

Odległość od miejsca zamieszkania do 100 km , słabe skomunikowanie miejscowości zamieszkania ucznia 

z miejscowością w której znajduje się szkoła, dojazd jest utrudniony ze względu na liczbę przesiadek 

(więcej niż jedna przesiadka) 
 

5. Odległość od miejsca zamieszkania powyżej 100 km  

 Za pierwsze kryterium można uzyskać 5 pkt. ,  a za pozostałe kryteria można uzyskać po 1 punkcie, 
 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie  
 

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

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

(podpis rodzica-ojca)           (podpis rodzica-matki)                         (podpis wychowanka pełnoletniego) 

 

……………………………………………… 

(Data i miejsce) 
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V. Oświadczenie dotyczące treści wniosku 
 
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 
 

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

(podpis rodzica-ojca)           (podpis rodzica-matki)                         (podpis wychowanka pełnoletniego) 

 

 

……………………………………………… 

(Data i miejsce) 

 

VI. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 
 
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych (t. 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) administratorem danych jest placówka, do której kierowany jest niniejszy 

Wniosek. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Podstawą prawną 

przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżń. zm.) w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r.  poz.996). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r.  poz. 996).  

 
 

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

(podpis rodzica-ojca)           (podpis rodzica-matki)                         (podpis wychowanka pełnoletniego) 

 

……………………………………………… 

(Data i miejsce) 

Uwagi  

 
1. Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do placówki oraz dokumenty poświadczające kryteria ustawowe i kryteria 

organu prowadzącego, należy składać w dni powszednie w terminie od 17  maja  do  14 lipca 2021r. w godzinach od 8.00-

14.00 Wnioski o przyjęcie do Bursy muszą zawierać pełną dokumentacje wraz z załącznikami. W przypadku braku 

wymaganej dokumentacji wniosek nie będzie rozpatrzony przez komisje rekrutacyjną.  

2. Do wniosku o przyjęcie do Bursy należy dołączyć:  

 zdjęcie kandydata,-1 szt. 

 dokumenty o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty –pkt IV z wniosku. 

 Oświadczenie o wielodzietności (co najmniej troje dzieci  w rodzinie)  -zał. nr 1a. 

 opinię o uczniu ze szkoły podstawowej do której kandydat uczęszczał –zał. nr 1b (dla szkoły do wypełnienia) 

 wyrażenie zgód –zał. nr 1c 

3. Podstawą przyjęcia kandydata na rok szkolny 2021/2022  jest złożenie dokumentu potwierdzającego przyjęcie do szkoły oraz 

uiszczenie opłaty w terminie od 01  do 20 sierpnia 2021r . w kwocie 70.00 zł. jako potwierdzenie woli zamieszkania  w  Bursie na 

nr konta bankowego ;19 1050 1722 1000 0090 3190 1722 z dopiskiem; wpłata za zakwaterowanie za IX. 2021r. syna/córki 

(proszę wpisać imię i nazwisko dziecka).  

4.  Podpisanie umowy z placówką w dniach od 23-27 sierpnia 2021r w godz. od.9.00- 16.00 


