Załącznik nr 2
do Statutu Bursy

…….…………………………...
(miejscowość, data)

Podanie
o przyjęcie ucznia do Bursy Szkolnej w Kolnie
Do Dyrektora
Bursy Szkolnej
w Kolnie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego syna (córki) do Bursy Szkolnej
w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, w roku szkolnym ………. / ………..
I.

DANE O KANDYDACIE

1. Nazwisko …………………………………. Imię …………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia
……………
……………
…………… ...……………
…………………
(dzień)

(miesiąc)

(miejscowość)

(rok)

(województwo)

3. Nr ewidencyjny Pesel: …………………………………..
4. Adres zamieszkania:
…..……………
……………………… ……..………………………
(miejscowość)

(kod pocztowy)

(ulica)

…………………. 0 -…………………….. …………………….
(powiat)

………………………..

(telefon komórkowy rodzica)

(telefon domowy)

...…………
(nr domu/ mieszkania)

(telefon komórkowy ucznia)

………………………....
(adres e-mail rodziców)

5. Czy dziecko wymaga specjalnych metod pracy opiekuńczo-wychowawczych?
TAK

lub NIE.

6. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (Proszę podać informację, które są ważne dla
zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w Bursie, np.: zażywane leki, alergie,
zdarzające się omdlenia, ataki padaczki, specjalna dieta lub inne dolegliwości wymagającej
szczególnej opieki wychowawczej):…………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….……………….……
………………………………………………………………………………………..…
7. Średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi……………………zł
8. Ile kilometrów jest od miejsca zamieszkania do Bursy…………….
II.

DANE O RODZINIE

9. Imiona rodziców:

………………………………
(ojca)

………………………………
(matki)

10. Prawni opiekunowie ojciec …………..……..…… matka ………………………….
11. inne osoby:
…………………………………………………………………..
………...……………..………………………………..………………………………….
(adres)

III. DANE O SZKOLE
12. Nazwa szkoły, do której staram się o przyjęcie (lub aktualnie uczęszczam - dla II - IV klas.):
…………………………………………………………………………………………………….
Inne informacje:
Do

zameldowania

w

Bursie

na

pobyt

czasowy

potrzebny

jest

skrócony

akt

urodzenia

z wpisanym numerem Pesel i potwierdzonym stałym zameldowaniem (osoby niepełnoletnie). Osoby
pełnoletnie natomiast powinny posiadać dowód osobisty.
W przypadku przyjęcia do Bursy:
1. Mieszkaniec zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Bursy.
2. Opiekun zobowiązuje się do pokrywania kosztów wyżywienia i opłaty stałej do 15-tego
każdego miesiąca.
Adres:
Bursa Szkolna w Kolnie
18-500 Kolno
ul. 11 Listopada 1
www.bursakolno.pl
sekretariat@bursakolno.pl
tel./fax (86) 278-21-22
……………………………………………………
(podpis kandydata do bursy )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Podaniu w celach
związanych z rekrutacją i pobytem dziecka w placówce zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133 poz. 883/.
…………………………
Data

…………………………………………………………………...
Podpis rodziców (opiekunów)

IV. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ BURSY SZKOLNEJ W KOLNIE,

.......................................................................................................................................................
Kolno, dnia...............................

Członkowie komisji:
..................................................
..................................................

........................................
Dyrektor Bursy

