PODANIE O PRZYJĘCIE DO NIEPUBLICZNEJ BURSY SZKOLNEJ
WE WROCŁAWIU UL. JEMIOŁOWA 46/48
PROWADZONEJ PRZEZ
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA BURS I INTERNATÓW „ADEPT”

DYREKTOR BURSY
Proszę o przyznanie świadczeń – zakwaterowania i wyżywienia dla ........................................................................................
/ Nazwisko i imiona ucznia – drukowanymi literami/

na rok szkolny 2018/2019.
Proszę o przyznanie miejsca w pokoju .............. osobowym**.
W przypadku braku miejsca w w/w pokoju: 1. proszę o przyznanie miejsca w dowolnym pokoju (w ramach wolnych
miejsc)*; 2. rezygnuję z ubiegania się o miejsce w Bursie*.
Inne uwagi dotyczące wyboru miejsca (np. dotyczące zdrowia, wzrostu, osób z którymi chcesz mieszkać):
………………………………………………........................................................................................................................... .......................
............................................................................................................................................................................................................
- W przypadku składania po raz pierwszy podania przez ucznia klasy 2 i wyższej - prosimy o podanie miejsca gdzie uczeń
mieszkał do tej pory: ............................................................................................................................. ..........................................

Zobowiązuję się do respektowania Statutu i Regulaminu Bursy.
....................................................................................................
/ podpis rodzica, opiekuna, osoby zobowiązanej do alimentacji/

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu i Regulaminu Bursy.
....................................................................................................
/ podpis ucznia/

Kryterium przyjmowania młodzieży do Bursy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

w pierwszej kolejności do Bursy przyjmowani są uczniowie klas 1,
Ustalony przez Stowarzyszenie "ADEPT" limit miejsc dla danej szkoły.
Odległość szkoły od Bursy.
Odległość Bursy od miejsca stałego zamieszkania ucznia, gwarantująca możliwość współpracy placówki z rodzicami/prawnymi
opiekunami w sprawowaniu opieki i wychowania. ……….km.
Wysoka ocena zachowania, wybitne osiągnięcia dydaktyczne, społeczne, wolontariat.
Sytuacja rodzinna (dokumenty potwierdzające).
Utrudniony dojazd , pomimo niewielkiej odległości miejsca zamieszkania od Wrocławia.

Jeżeli uważają Państwo, że wpływ na przyjęcie dziecka do placówki, jak i późniejsze funkcjonowanie dziecka, mogą mieć inne
czynniki, prosimy o opisanie tej sytuacji w odrębnym piśmie i dostarczenie stosownych zaświadczeń wraz z podaniem.
Podania nowych kandydatów do Bursy będą przyjmowane od 1 lipca do 16 lipca i zostaną rozpatrzone niezwłocznie (wyniki
rekrutacji po 20 lipca), a pozostałe w ciągu tygodnia od terminu złożenia podania. Bursa nie zawiadamia o przyznaniu
miejsca, informacje na ten temat należy zasięgnąć osobiście lub telefonicznie i dokonać. obowiązkowo wpłaty wpisowego
(200zł) w kasie lub na konto : 03 1240 6670 1111 0010 4751 2022 do 30 lipca (brak wpisowego oznacza rezygnację z
przyznanego miejsca) w przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca wpisowe przepada.
- W przypadku nie przyjęcia do bursy, podanie zostanie zniszczone.

WYPEŁNIA SZKOŁA :
Wrocław, dnia ……………………………
………………………………………….
pieczątka szkoły

L.dz…….…….
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że ……………………………………………………..urodzony …………………………….
nazwisko i imię ucznia

w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczniem klasy…….. szkoły ..………………….…..…………..…………
( typ i profil szkoły: np. LO, L Prof., Technikum )

……………………………………………………………………..……………..……………. dla młodzieży.
………………………………………………………
Podpis i pieczątka upoważnionego pracownika szkoły

Dyrektor Bursy prosi, by w karcie obiegowej Szkoły uwzględnić rozliczenie ucznia z bursą.

Opinia komisji kwalifikacyjnej: przyznano pokój ....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..……

Decyzja i podpis dyrektora :...........................................................................................................................

DANE DO KONTAKTU Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI UCZNIA**:
1. Nazwiska i imiona rodziców / opiekunów .................................................................. ………................................................
matki

2. Adres kontaktowy z rodzicami/opiekunami ucznia :

-

ojca

.................................................................................

kod pocztowy

poczta

ulica nr........................................................................................................................... ................................................
miejscowość zamieszkania...........................................................................................................................................
telefony **: ........................................................ ................................................... ... .................................................
nr tel. stacjonarnego - obowiązkowo

komórka mamy/opiekunki

komórka taty/opiekuna

adres e-mail rodzica: ……………………………………………………………………………………………………………………………

DANE O UCZNIU**:
miejsce urodzenia……………………………..……

PESEL ucznia**
Adres zameldowania stałego ucznia:

kod pocztowy

................................................ ....................................................
Poczta

Gmina

ulica nr ...................................................................... miejscowość zameldowania...................................................................
województwo……………………………………
adres e-mail: …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................
/ podpis rodzica, opiekuna lub ucznia/

Szanowni Państwo, aby Wasze dziecko mogło mieć udzieloną doraźną pomoc medyczną w miejscu zamieszkania ( od
września do czerwca) powinniście wypełnić czytelnie Indywidualną Kartę Wywiadu Środowiskowego oraz Upoważnienie dla
pracownika Placówek Oświatowych, który z Waszym dzieckiem uda się do lekarza.

Jednocześnie informujemy, że uczeń w czasie choroby musi być zabrany do domu
Mieszkaniec Bursy musi być zameldowany na pobyt czasowy, do końca miesiąca w którym
zamieszkał w placówce.
INFORMACJA
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony danych osobowych . Bursa Szkolna prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów ADEPT z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Jemiołowa 46/48 informuje Panią/Pana, że administrator w bursie zbiera i przetwarza następujące
dane osobowe:
1. ucznia w zakresie opiekuńczo-wychowawczej działalności placówki.
2. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z uczniem w zakresie opiekuńczowychowawczej działalności placówki.
3. z imprez organizowanych w placówce w ramach zajęć opiekuńczo-wychowanych mogą być robione zdjęcia z
wizerunkiem wychowanka , zdjęcia mogą być umieszczone w kronikach placówki w celu pamiątkowym*.
Informujemy, że rodzic, opiekun prawny, pełnoletni wychowanek, ma prawo wglądu do zbieranych danych
w celu uzupełniania , uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia , że dane są niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe.
Informujemy, że rodzic, opiekun prawny, pełnoletni wychowanek, może cofnąć zgodę w dowolnym
momencie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres kontakt@bursa.pnet.pl z adresu e-mail podanego w
podaniu.
Informujemy, że szczegółowe zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych
wychowanka zamieszczone są w Statucie Bursy Rozdział VI, pkt 5.
Informujemy, że administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań , aby dane były zbierane,
przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
OŚWIADCZENIE WOLI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bursę Szkolną prowadzoną przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i
Internatów ADEPT z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jemiołowa 46/48 w celach opisanych wyżej w informacji oraz Statucie Bursy.

...........................................................................................
/ podpis rodzica, opiekuna, osoby zobowiązanej do alimentacji/
* niepotrzebne skreślić
** należy podać obowiązkowo

…………………..…………………………………………….
/ podpis ucznia /

