Wypełnia Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
Data złożenia

Nr dziennika

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach
na zajęcia w formie stałej
Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy
prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.).
I.

Dane identyfikacyjne kandydata

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Data urodzenia:
Nazwa Szkoły/klasa:
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu
tożsamości:

II.

Nazwa wybranych zajęć pozaszkolnych.

Nazwa zajęć pozaszkolnych,

III.

Nazwisko instruktora

Pozostałe dane o kandydacie

Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica / nr budynku
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IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Ojciec/opiekun prawny 1

Matka/Opiekun prawny 2

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
e-mail
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica / nr budynku
V. Kryteria przyjęć
Kryteria podstawowe (ustawowe)
1.

Wielodzietność rodziny kandydata**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

2.

Niepełnosprawność kandydata**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

Kryteria dodatkowe (gminne)

1.

Kandydat jest laureatem, finalistą lub wyróżnionym olimpiady,
konkursu turnieju lub innej formy współzawodnictwa o
zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub
miejskim w dziedzinie zbliżonej do rodzaju zajęć, na które
aplikuje w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest
rekrutacja.**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

2.

Dziecko, którego rodzeństwo, w roku szkolnym, którego
dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało uczestnictwo na
zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach.**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

3.

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny
rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Gliwicach, w roku rekrutacji, lub roku
poprzedzającym rekrutację.**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

4.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną
lub wychowankowie domu dziecka.**

TAK *
NIE
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

*zaznaczyć właściwe; **sposób dokumentowania zgodnie z regulaminem
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VI. Oświadczenia dotyczące treści wniosku
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zasady Rekrutacji na zajęcia w Młodzieżowym Domu
Kultury w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016, oraz z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty obejmującymi zasady rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.
W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej, rozpatrującej niniejszy Wniosek,
uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.

……………………………………………........……..

(podpis kandydata pełnoletniego)

lub w przypadku kandydata niepełnoletniego:

…………………………………..................……….

(podpis ojca/opiekuna prawnego1)

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

(podpis matki/opiekuna prawnego2)

VII. Oświadczenia dotyczące kryteriów

Kandydat pełnoletni
Oświadczam, że moje rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało
udział w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach.

…………………………………………..........………..

(podpis kandydata pełnoletniego)

Oświadczam, iż wychowuję się w rodzinie wielodzietnej.

…………………………………………..........………..

(podpis kandydata pełnoletniego)

Kandydat niepełnoletni
Oświadczam, że rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie
kontynuowało udział w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach.
………………………………................………….

(podpis ojca/opiekuna prawnego1)

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

(podpis matki/opiekuna prawnego2)

Oświadczam, iż kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.
……………………………...............…………….

(podpis ojca/opiekuna prawnego1)

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

(podpis matki/opiekuna prawnego2)
3

VIII. Oświadczenia dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2014 poz. 1182) administratorem danych jest placówka, do dyrektora której kierowany jest niniejszy
Wniosek. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20 ze ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr256,
poz 2572, z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podpisania określonych informacji, przy czym może to
skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

…………………………………………….........……..

(podpis kandydata pełnoletniego)

lub w przypadku kandydata niepełnoletniego:

………………………………….................……….

(podpis ojca/opiekuna prawnego1)

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

(podpis matki/opiekuna prawnego2)
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