
INFORMACJA O MIEDZYSZKOLNEJ BURSIE W  ROPCZYCACH 
 

 

 Uczniowie naszej szkoły mogą zamieszkać w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach. 

 

Zainteresowani uczniowie mogą składać dokumenty o przyjęcie, tj. wniosek i oświadczenie wraz 

z pozostałymi załącznikami do dnia 20 lipca 2016r. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

– W czasie zamieszkania ucznia w Bursie rodziny o niskim dochodzie mogą starać się 

o pokrycie kosztów żywienia przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. 

– Z tytułu zameldowania w Bursie rodzinie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

– Koszty związane z mieszkaniem i żywieniem ucznia w Bursie naliczane są od momentu 

zakwaterowania w Bursie. W miesiącach w których uczeń nie mieszka w placówce opłaty nie 

są pobierane (dotyczy uczniów chcących zamieszkać tylko na okres zimowy). 

 

 

Serdecznie zapraszamy !!! 



....................................................               ................................................
       (imię i nazwisko kandydata)                              (miejscowość, data)
   

OŚWIADCZENIA KANDYDATA
Proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi w każdym wskazanym poniżej punkcie.

Oświadczam, iż jestem osobą:

– pełnoletnią

– niepełnoletnią

I. Dane dotyczące osoby niepełnoletniej – wypełnia osoba niepełnoletnia wspólnie z rodzicem lub prawnym 
opiekunem.

1. Oświadczam, iż posiadam orzeczenie o niepełnosprawności:

- tak

- nie

2. Oświadczam, iż moi rodzice posiadają orzeczenie o niepełnosprawności: 

- tak: matka, ojciec

- nie

3. Oświadczam, iż moje rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności:

- tak: siostra, brat

- nie

4. Oświadczam, iż liczba osób stanowiących moją rodzinę wynosi  ..........  osób, w tym:

- rodzice: matka, ojciec

- łączna liczba dzieci  ...............

5. Oświadczam, że jestem wychowywany:

- przez obojga rodziców

- przez jednego rodzica, na skutek: śmierci rodzica, separacji, rozwodu,- przez obojga rodziców,

-  jestem objęty/ta pieczą zastępczą (rodzina zastępcza),

- jestem wychowankiem domu dziecka.

6. Oświadczam, iż miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie wynosi  .................  zł. brutto.

7. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją celów 

statutowych Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach.

8. Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  mojego  wizerunku  w  związku  z  promocją 

Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach (galeria zdjęć, strona internetowa, kroniki, artykuły w prasie, itp.)  

oraz realizacją celów statutowych:

- tak

- nie

                       ............................................ ...............................................................
                             (podpis kandydata)                           (podpis rodzica kandydata niepełnoletniego)



II. Dane dotyczące osoby pełnoletniej – wypełnia osoba pełnoletnia.

1. Oświadczam, iż posiadam orzeczenie o niepełnosprawności:

- tak

- nie

2. Oświadczam, iż posiadam własną rodzinę:

- tak

- nie

3. Oświadczam, iż liczba osób stanowiących moją własną rodzinę wynosi  ..........  osób, w tym:

- rodzice: matka, ojciec

- liczba dzieci  ...............

- nie dotyczy

4. Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko:

- tak

- nie 

- nie dotyczy

5. Oświadczam, iż wychowuję swoje dziecko wspólnie z jego rodzicem:

- tak

- nie

- nie dotyczy

6. Oświadczam, iż moje dziecko jest niepełnosprawne:

- tak

- nie

- nie dotyczy

7. Oświadczam, iż sprawuję opiekę nad inną bliską mi osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności:

- tak (proszę wymienić kto)   ...........................................................................................................................

- nie

8. Oświadczam, iż miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie wynosi  .................  zł. brutto.

9. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją celów 

statutowych Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach.

10. Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  mojego  wizerunku  w  związku  z  promocją 

Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach (galeria zdjęć, strona internetowa, Kronika, artykuły w prasie, itp.) 

oraz realizacją celów statutowych:

- tak

- nie

............................................
(podpis kandydata)



…..............................................     ….............................................
          (imię i nazwisko kandydata)                   (Miejscowość, data)

Dyrektor
Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO MIĘDZYSZKOLNEJ BURSY W ROPCZYCACH

 

I. Dane dotyczące kandydata:
1. Imiona:    pierwsze imię: ….....................................  drugie imię: .......................................... 

2. Imiona poprzednie: …...............................................................................................................

3. Nazwisko:...................................................................................................................................

4. Nazwisko poprzednie: ...............................................................................................................

5. Nazwisko rodowe matki: …......................................................................................................

6. Data urodzenia: ___-___-_____ (dzień-miesiąc-rok)

7. Miejsce urodzenia: …................................................................................................................ 

8. Numer PESEL:.......................................................................................................................... 

9. Dokument stwierdzający tożsamość: 

…................................ / …........................ / …........................................... / ….......................

(rodzaj dokumentu     /     seria i numer    /             wydany przez              /      data ważności)

10.  Adres zamieszkania: 

miejscowość:..................................................................................   kod pocztowy:  __ - ____

ulica:.....................................................................  nr domu:.............. .. nr lokalu:....................

gmina:............................................................. województwo:...................................................

11. Adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania)

miejscowość:..................................................................................   kod pocztowy:  __ - ____

ulica:.....................................................................  nr domu:................  nr lokalu:....................

gmina:............................................................. województwo:...................................................

12. Telefon kontaktowy**:...............................................................................................................

13. Adres poczty elektronicznej**:..................................................................................................

14. Obywatelstwo:  ......................................................................................................................... 

15. Stan cywilny*: 

- kawaler  /  panna
- wdowiec  /  wdowa
- rozwiedziony  /  rozwiedziona
- żonaty  /  zamężna  :      imię i nazwisko małżonka: …..........................................................

nazwisko rodowe małżonka:  …......................................................



II. Dane dotyczące rodziców kandydata:
1. Dane matki:
Imię......................................................................   Nazwisko................................................................

Adres zamieszkania: miejscowość:..............................................................  kod pocztowy: __ - ____

ulica:.....................................................................  nr domu:.......................  nr lokalu:.........................

gmina:..................................................................  województwo:.........................................................

telefon kontaktowy**:..............................  adres poczty elektronicznej**:...........................................

2. Dane ojca:
Imię......................................................................   Nazwisko................................................................

Adres zamieszkania: miejscowość:..............................................................  kod pocztowy: __ - ____

ulica:.....................................................................  nr domu:.......................  nr lokalu:.........................

gmina:..................................................................  województwo:.........................................................

telefon kontaktowy**:..............................  adres poczty elektronicznej**:...........................................

III. Wybrane przez kandydata publiczne szkoły od najbardziej do najmniej preferowanych:
1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

…............................................................................................                                          ...................…..........................
(czytelny podpis  rodziców kandydata niepełnoletniego) (czytelny podpis kandydata)

* podkreślić właściwe
** wypełnić w przypadku posiadania
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