…………………………………………………………….

…………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego kandydata

miejscowość, data

……………………………………………………………
Adres do korespondencji
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Nr telefonu

Dyrektor
Bursy Szkół Artystycznych
ul. Muzyczna 8
20 – 620 Lublin

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
I.

DANE KANDYDATA

Nazwisko

Imię (imiona)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia*

PESEL

Obywatelstwo

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu /
mieszkania

Telefon

E-mail*

Nazwa szkoły
artystycznej, do
której uczęszcza/
ubiega się
o przyjęcie**

Klasa:

Nazwa szkoły innej
niż artystyczna,
do której uczęszcza/
ubiega się
o przyjęcie**

Klasa:

* Pole dobrowolne
** Podkreślić właściwe

II.

DANE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ KANDYDATA
Ojca

Matki

Nazwisko
Imię
Telefon
Email *
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu / mieszkania
*pole dobrowolne

III.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO BURSY SZKÓŁ
ARTYSTYCZNYCH W LUBLINIE

1. Administrator danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie: Bursa Szkół Artystycznych
w Lublinie, ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, NIP: 9461829669, REGON: 000277470 reprezentowana przez
dyrektora Bursy Szkół Artystycznych.
2. IOD – Iwona Jankowska Kancelaria Prawnicza „Pietrzyk”, ul. Turystyczna 9 w Lublinie , adres e-mail:
iodo@bsa.lub.pl
3. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych zawartych we wniosku:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655),
Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2018r. w sprawie kryteriów
rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w
okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. Urz. MKiDN z dnia 25 maja 2018 r., poz.
33), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych
placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków

socjoterapii,

specjalnych

ośrodków

szkolno-wychowawczych,

specjalnych

ośrodków

wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z Dz.U. 2017
poz. 1606).
Cel przetwarzania: przeprowadzenie naboru na rok 2022/2023
4. Okres przechowywania danych osobowych kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do placówki nie będzie
dłuższy niż do końca roku szkolnego, w którym złożony został wniosek.
Okres przechowywania danych osobowych kandydatów przyjętych do Bursy Szkół Artystycznych trwać
będzie do momentu zakończenia okresu zamieszkania w Bursie.

5. Osoby, których dane osobowe Bursa Szkół Artystycznych przetwarza w związku z prowadzeniem naboru w
niniejszym wniosku mają prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
6. Organem właściwym w kwestiach składania skarg w kwestiach związanych z ochroną danych jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Podanie danych osobowych zawartych we wniosku jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych we
wniosku skutkować będzie rezygnacją z uczestnictwa w procesie rekrutacji do Bursy.

……………………………..………………………………………………
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Uwaga! Kryteria ustawowe (Prawo oświatowe art. 145) i kryteria określone przez organ prowadzący
potwierdza się dołączając do wniosku:
•
•
•

Załącznik z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych
Orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa
Orzeczenia o objęciu pieczą zastępczą

W przypadku braku w/w dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów ustawowych, nie będą one brane
pod uwagę przy rekrutacji.

Załącznik do wniosku o przyjęcie do Bursy

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Oświadczam, że …………………………………….…………………………………….
(imię i nazwisko kandydata )

zamieszkuje w odległości większej niż 30 km od szkoły artystycznej / czas dojazdu z miejsca
zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej jest dłuższy niż 90 minut.*

………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Właściwe podkreślić

2. Oświadczam, że moje dziecko …………………………………….……………………..
(imię i nazwisko kandydata )
wychowuje się w rodzinie wielodzietnej* jako jedno z ………….… dzieci.

………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* rodzina wielodzietna to 3 i więcej dzieci

3. Oświadczam,
że
samotnie
……….…………………………………………

wychowuję

dziecko

(imię i nazwisko kandydata )

i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego ojcem/matką.
………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

