Załącznik nr 5
do Regulaminu Rekrutacji Bursy w Zielonej Górze

…….............................................
(miejscowość i data)

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata niepełnoletniego

Ja, niżej podpisany(a), ....................................................................................................zamieszkały(a)
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

w ................................................................ przy ul. ................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym o serii i numerze ............................................... oraz numerem
PESEL .......................................................... jako rodzic/opiekun prawny syna/córki
..................................................................................................... , niniejszym oświadczam, że spełniam
(imię i nazwisko kandydata/ki)

następujące kryteria:
1. Wielodzietności rodziny kandydata - troje dzieci i więcej (oświadczenie)*



2. Niepełnosprawności kandydata (orzeczenie lekarskie)*



3. Niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata (orzeczenie lekarskie)*



4. Niepełnosprawności obojga rodziców kandydata (orzeczenie lekarskie)*



5. Niepełnosprawności rodzeństwa kandydata (orzeczenie lekarskie)*



6. Samotnego wychowania kandydata w rodzinie (oświadczenie)*



7. Objęcia kandydata pieczą zastępczą (zaświadczenie)*



8. Kandydat uczy się lub został przyjęty do klasy pierwszej
szkoły prowadzonej przez Miasto Zielona Góra (pieczątka szkoły na wniosku)*



9. Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w odległości
uniemożliwiającej codzienny dojazd do szkoły



a) Odległość szkoły od miejsca zamieszkania (w kilometrach)
b) Możliwości dojazdu(opisać)

……..……

…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona
jest rekrutacja, będzie nadal zamieszkiwać w placówce



11. Ocena z zachowania, nie niższa niż bardzo dobra, na ostatnim świadectwie szkolnym
(kopia świadectwa potwierdzona notarialnie lub za zgodnością z oryginałem)*



12. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie (kopia świadectwa)*



13. Kandydat jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (kopia świadectwa)*



14. Kandydat ukończył szkołę z wyróżnieniem - świadectwo z czerwonym paskiem
(kopia świadectwa)*



15. Kandydat uczęszcza na zajęcia dodatkowe możliwe do realizacji tylko w Zielonej Górze
(zaświadczenie)*



Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

........................................................
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

----------------------------------------------

o
o
o

Właściwe zaznaczyć znakiem „ x ”
Aby dane kryterium było brane pod uwagę musi być na nie potwierdzenie zgodnie
z podanymi wymaganiami.
(…) * Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium określone są w:
1. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949)
art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust.3;
2. Uchwale NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017;
3. Regulaminie rekrutacji do Bursy w Zielonej Górze;

