
 

Bursa Dla Uczennic Szkół Ponadgimnazjalnych 

Sióstr Maryi Niepokalanej 

ul. Koniawska 51 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. 095/ 723-96-77 

 

           …………………………………….dnia ………………… 
                                 Miejscowość zamieszkania 

 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE DO BURSY 

 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………… 

3. PESEL……………………………………….. 

 4.   Szkoła w nowym roku szk.  (nazwa, adres i telefon)  

     …………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………… 

 5. Klasa (od nowego roku szk.) ……………  Profil klasy: ……………………………………….. 

 6. Adres stałego zamieszkania uczennicy………………………………………………………….. 

    …………………………………………………...…nr telefonu………………………………… 

 7. Imię i nazwisko Matki/Opiekunki prawnej* …………………………………………………… 

     adres ……………………………………………………………………………………………. 

     nr telefonu ………………………………. Zawód: …..…………………………………........... 

            pracuje          bezrobotna         świadczenia ZUS           gosp. rolne/firma własna*        

 8. Imię i nazwisko Ojca/Opiekuna prawnego* …………………………………………………… 

     adres ..…...……………………………………………………………………………………… 

     nr telefonu ……………………………… Zawód: ………………..…………………………… 

            pracuje          bezrobotny         świadczenia ZUS           gosp. rolne/firma własna*        

 

9. Rodzeństwo (imię, rok urodzenia, szkoła lub zawód): 

    a)………………………………………………………………………………………………… 

    b) ………………………………………………………………………………………………... 

    c)…………………………………………………………………………………………………. 

    d) ………………………………………………………………………………………………… 

    e)…………………………………………………………………………………………………. 

    f) ………………………………………………………………………………………………… 



8. Stan zdrowia (informacje, które są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczennicy w czasie pobytu w Bursie, 

np. zażywane leki, alergie, zdarzające się omdlenia, ataki padaczki lub inne dolegliwości) 

…………………....………………………………………………………………………………….

………………..………………..……………………………….…………………………………… 

9. Zainteresowania ……………………………………………………………………………......... 

    ………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Bursy i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania. Będę szanować wszystko, co znajduje się w Bursie, a jeśli świadomie 

coś zniszczę, pokryję koszty naprawy lub odkupię zniszczoną rzecz. 
 

Zobowiązuję się również do tego, że nie będę palić papierosów, spożywać napojów 

alkoholowych i   innych używek na terenie Bursy. 
 

Przyjmuję do wiadomości, iż naruszenie regulaminu Bursy będzie zgłoszone rodzicom, 

szkole a w rażących przypadkach - policji. 

 

 

 

   ……………………………………………                  
              podpis uczennicy 
 

 

 

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

 

1. Decyduję o pozostaniu córki w Bursie podczas zajęć lekcyjnych z powodu złego 

samopoczucia i zobowiązuję się do poinformowania o tym telefonicznie personelu Bursy. 

 

2. Zobowiązuję się do powiadomienia o wyjeździe mojej córki z Bursy w ciągu tygodnia,  

a także o jej ewentualnej nieobecności w Bursie w nocy. 
 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z procesem 

rekrutacji, a także na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości zorganizowanych przez Bursę na stronie 

internetowej Bursy oraz w materiałach promocyjnych w celu informacji i propagowania 

placówki. Na podstawie art. 29 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR). 

 

 

 

                                                             …………………………………………………. 
      czytelny podpis Rodzica (Opiekuna) 

 

*niepotrzebne skreślić 


