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Załącznik Nr 2  

do Procedury postępowania rekrutacyjnego  

do Bursy Szkolnej Nr 1  

im. Janusza Korczaka w Kaliszu  

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

Dyrektor  

Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego  

ul. Handlowa 9 

62-800 Kalisz  

 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu  

na rok szkolny 2020/2021 

 

I. DANE O KANDYDACIE 

Imię 

 

 Drugie imię  

Nazwisko 

 

 

PESEL 

 

           

Data urodzenia 

 

   

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Ulica 

 

 Nr domu  Nr mieszkania  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina 

 

 Powiat  

Nr telefonu 
kandydata(dot.kandydata  

pełnoletniego) 

 Adres poczty elektronicznej 
(dotyczy kandydata pełnoletniego) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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   

  

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 2019 poz. 1148 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 

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

2018  r. poz.511) 

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 2018  r. 

poz.511) 

 

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 2018  r. 

poz.511) 

 

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 

2018  r. poz.511) 

 

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 

2018poz. 998) 

 

Kryteria określone przez organ prowadzący 

8.  kandydat ukończył z wyróżnieniem klasę w roku poprzedzającym rok szkolny, w 

którym prowadzona jest rekrutacja 

załącznik: oświadczenie rodzica o ukończeniu z wyróżnieniem klasy w roku poprzedzającym 

rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 3) 

 

9. kandydat jest przyjęty w pierwszej kolejności do szkoły  ponadpodstawowej jako 

laureat konkursu lub olimpiady  

załącznik: oświadczenie rodzica o przyjęciu w pierwszej kolejności do szkoły jako laureat 

konkursu lub olimpiady (wzór nr 4) 

 

11. rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie 

załącznik: oświadczenie rodzica, iż rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie 

(wzór nr 5) 

 

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 2019 poz. 1148 ze zm.) 

1. wielodzietność rodziny kandydata 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 6) 

 

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 

2018  r. poz.511) 

 

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 2018  r. 

poz.511) 

 

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 2018  r. 

poz.511) 

 

5. 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 7) 
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Kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

6.  kandydat ukończył z wyróżnieniem klasę w roku poprzedzającym rok szkolny, w 

którym prowadzona jest rekrutacja 

załącznik: oświadczenie o ukończeniu z wyróżnieniem klasy w roku poprzedzającym rok 

szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 8) 

 

 kandydat jest przyjęty w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej jako 

laureat konkursu lub olimpiady  

załącznik: oświadczenie o przyjęciu w pierwszej kolejności do szkoły jako laureat konkursu 

lub olimpiady (wzór nr 9) 

 

8. rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie 

załącznik: oświadczenie, iż rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie 

(wzór nr 10)  

 

 

 

 

Do wniosku załącza się: 

1) zaświadczenie ze szkoły, w której kandydat będzie pobierał lub pobiera naukę  

(w terminie określonym w procedurze rekrutacji); 

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. 2017 poz. 2204 ze zm.) oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne  ze stanem 

faktycznym.  
 

 

 

..........................................     ……………………………………… 
      miejscowość, data       podpis wnioskodawcy* 

 

 

 

* Wnioskodawcą jest rodzic (opiekun prawny) w przypadku kandydatów niepełnoletnich lub kandydat 

pełnoletni 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KALISZU 

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako „RODO” przekazujemy   informację 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, INSPEKTOR I DANE KONTAKTOWE 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu – placówka publiczna prowadzona przez Miasto Kalisz. Adres: ul. 

Handlowa 9, 62-800 Kalisz, kontakt: ckziu@ckziu.kalisz.pl  

Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@ckziu.kalisz.pl, tel. 62 7532247. 

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWA, OKRES RETENCJI DANYCH 

1.REKRUTACJA 

W celu rekrutacji do Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przetwarzamy następujące dane osobowe kandydata, 

jak : imię lub imiona i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, szkoła i klasa, dane rodziców kandydata 

takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email oraz kryteria rekrutacyjne dotyczące rodziny 

kandydata, w tym dane o niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej, dane dotyczące zachowania oraz osiągnięć w szkole 

kandydata. 

W zakresie powyższych danych przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w 

zw. z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w zakresie rekrutacji. 

W ramach rekrutacji dane przetwarzane są przez okres maksymalnie 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

2.USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI 

Dane mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – 

polegającego na obronie interesów Centrum.  

Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 

ODBIORCY DANYCH 

Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania naszym dostawcom usług, partnerom wyłącznie w celu wykonania i 

realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Osoba, której przetwarzamy dane osobowe, ma prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Ponadto osobie, której przetwarzamy dane osobowe przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W zakresie danych podstawowych podanie ich przez kandydata jest obowiązkiem wynikającym  

z Prawa Oświatowego. Brak podania tych danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału  

w procesie rekrutacji. 
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