Załącznik Nr 2
do Procedury postępowania rekrutacyjnego
do Bursy Szkolnej Nr 1
im. Janusza Korczaka w Kaliszu
na rok szkolny 2018/19

Dyrektor Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego
ul. Handlowa 9
62-800 Kalisz

WNIOSEK
o przyjęcie do Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu
na rok szkolny 2018/19
I. DANE O KANDYDACIE
Imię

Drugie imię

Nazwisko
PESEL
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina

Powiat

Numer telefonu
kandydata

Adres poczty elektronicznej (o ile
posiada)

Nr mieszkania

II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
MATKA / opiekun prawny

OJCIEC / opiekun prawny

Imię
Nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
(kod, miejscowość, ulica, nr domu/
nr mieszkania)

Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
(o ile posiadają)

III. SZKOŁA
Nazwa szkoły
Klasa
Profil / zawód

W przypadku kandydata niepełnoletniego:
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.)
1. Wielodzietność rodziny kandydata
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
2. Niepełnosprawność kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
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orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2016 r. poz.2046 i 1948)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz.2046 i 1948)
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz.2046 i 1948)
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2016 r. poz.2046 i 1948)
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) (wzór nr 2)
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2016 r. poz.575, 1583 i 1860)
Kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym
8. Odległość miejsca zamieszkania od Kalisza powyżej 50 km
załącznik: oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania kandydata od Kalisza powyżej 50 km
(wzór nr 3)
9. Kandydat uzyskał ocenę zachowania co najmniej dobrą w roku poprzedzającym rok
szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja
załącznik: oświadczenie o ocenie zachowania co najmniej dobrej w roku poprzedzającym rok
szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 4)
10. Pracuje zawodowo tylko jeden z rodziców kandydata lub rodzice kandydata wspólnie
prowadzą gospodarstwo rolne poniżej 5 ha
załącznik: oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego), iż tylko jeden z rodziców pracuje
zawodowo lub rodzice kandydata wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne poniżej 5 ha
(wzór nr 5)
11. Kandydat posiada rodzeństwo aktualnie mieszkającego w bursie
załącznik: oświadczenie o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa aktualnie mieszkającego
w bursie (wzór nr 6)

W przypadku kandydata pełnoletniego:
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe (art. 136 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.)
1. Wielodzietność rodziny kandydata
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 7)
2. Niepełnosprawność kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2016 r. poz.2046 i 1948)
3. Niepełnosprawność dziecka kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz.2046 i 1948)
4. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
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poz.2046 i 1948)
Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) (wzór nr 8)
Kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym
6. Odległość miejsca zamieszkania od Kalisza powyżej 50 km
załącznik: oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania kandydata od Kalisza powyżej 50 km
(wzór nr 9)
Kandydat uzyskał ocenę zachowania co najmniej dobrą w roku poprzedzającym rok
szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja
załącznik: oświadczenie o ocenie zachowania co najmniej dobrej w roku poprzedzającym rok
szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 10)
7. Kandydat jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców, z których tylko jeden rodzic
pracuje zawodowo lub jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców, którzy wspólnie
prowadzą gospodarstwo rolne poniżej 5 ha
załącznik: oświadczenie kandydata pełnoletniego, iż jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców,
z których tylko jeden pracuje zawodowo lub iż jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców,
którzy wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne poniżej 5 ha (wzór nr 11)
8. Kandydat posiada rodzeństwo aktualnie mieszkającego w bursie
załącznik: oświadczenie o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa aktualnie mieszkającego
w bursie (wzór nr 12)
5.

DANE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM
KANDYDATA UZNANE ZA ISTOTNE W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ OPIEKI,
ODŻYWIANIA ORAZ METOD OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
STAN ZDROWIA
Przewlekłe choroby: ….……………………………………………………………………………………………..
Opieka lekarza specjalisty (wpisać jakiego?) ……………………………………………………………………….
Inne: ……………………………………………………………………………………………………...................
STOSOWANA DIETA
……………………………………………………………………………………………………………………….
ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY
………………………………………………………………………………………………………………………..

Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie ze szkoły, w której kandydat będzie pobierał naukę (nie dotyczy
uczniów Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu);
2) zaświadczenie o miejscu pobytu stałego.
Oświadczenia dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych:
 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 Nr 88. poz. 553 z póź. zm.) oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne
ze stanem faktycznym.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)” w celu rekrutacji do Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu.

..........................................
miejscowość, data

………………………………………
podpis wnioskodawcy*

* Wnioskodawcą jest rodzic (opiekun prawny) w przypadku kandydatów niepełnoletnich lub kandydat
pełnoletni
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1), zwanym dalej „Rozporządzeniem”)
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Handlowej 9, zwanym dalej „Administratorem”.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego w Kaliszu możliwy jest pod numerem telefonu: 62-753 22 47 lub adresem mailowym:
ckuip@ckuip.kalisz.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do Bursy Szkolnej Nr 1
im. Janusza Korczaka w Kaliszu w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia i wynikają z obowiązujących
przepisów prawa. Natomiast dane dodatkowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te
są przetwarzane tj. do czasu ich wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi
do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego, natomiast
w przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych ich podanie jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

Przyjmuję do wiadomości
……………………………………..
Data i podpis wnioskodawcy
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