Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach
w roku szkolnym ……………/……………..
Formularz przeznaczony jest dla kandydatów pełnoletnich, rodziców/opiekunów prawnych kandydatów nieletnich ubiegających się o przyjęcie na zajęcia
do publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
Uchwała nr Rady Miasta Tychy XXXIII/522/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym na zajęcia organizowane w publicznych młodzieżowych domach kultury w
Tychach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Część A

WYBRANE ZAJĘCIA (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji)
1. Nazwa koła zainteresowań:

Imię i nazwisko nauczyciela*:

2. Nazwa koła zainteresowań:

Imię i nazwisko nauczyciela*:

3. Nazwa koła zainteresowań:

Imię i nazwisko nauczyciela*:
* wypełnić, gdy znane są dane nauczyciela

Część B

DANE OSOBOWE KANDYDATA NA WYCHOWANKA:
Nazwisko i imię:

Wiek:

Data i miejsce urodzenia:

Nr PESEL:

Seria i nr paszportu (wypełnia się w przypadku braku nr PESEL)

Adres zamieszkania kandydata
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu

Dane kontaktowe pełnoletniego kandydata na wychowanka
Telefon:

Adres e-mail:

Przedszkole/szkoła (klasa)/uczelnia, do której będzie uczęszczał kandydat
w roku szkolnym …………../…………..

Część C

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki / opiekunki prawnej *
Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania matki / opiekunki prawnej*
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Dane kontaktowe matki / opiekunki prawnej*
Telefon:

Adres e-mail:

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego*
Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania ojca/ opiekunki prawnego*
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego*
Telefon:
*niepotrzebne skreślić

Adres e-mail:
verte!

Część D Kryteria ustawowe wynikające z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) , (odpowiednie

Tak

Nie

Tak

Nie

zaznaczyć znakiem „X”)
1. Wielodzietność rodziny kandydata
(przez wielodzietność rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
2. Niepełnosprawność kandydata
(wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
(wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) )
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
(wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) )
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
(wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) )
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem- przez samotne wychowywanie dziecka rozumie się wychowywanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
(wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)

Część E

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

1. Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym
2. Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia w MDK 2

Część F

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

Istotne z punktu widzenia kandydata lub rodzica / opiekuna prawnego dane o stanie zdrowia kandydata*
1. Wychowanek jest zdrowy
2. Wychowanek choruje na: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę podać nazwę schorzenia i ewentualne wskazówki dla nauczycieli)

3.Wychowanek posiada ubezpieczenie NNW (tak/nie)……………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie: Proszę pamiętać o dostarczeniu dokumentów potwierdzających zaznaczone kryteria zawarte w punkcie D.

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji, załączonych oświadczeniach i dokumentach oraz systemach
informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w mieście Tychy, zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)
Ponadto przyjmuję do wiadomości że:
 administratorem danych są dyrektor i nauczyciele publicznej placówki oświatowo - wychowawczej oraz w zakresie danych gromadzonych w systemach informatycznych
Miejskie Centrum Oświaty z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 12 w Tychach;
 niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do publicznej placówki oświatowo - wychowawczej oraz w przypadku pozytywnego
wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań publicznej placówki oświatowo - wychowawczej oraz zadań gminy będącej organem prowadzącym;
 przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, do której
wychowanek będzie uczęszczał.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku wychowanka, prac wychowanka na stronie internetowej placówki oraz w mediach.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział wychowanka w imprezach i wyjazdach organizowanych przez MDK2.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
* niepotrzebne skreślić
Data wypełnienia wniosku:
Podpis kandydata, rodzica / opiekuna prawnego
Data przyjęcia wniosku przez placówkę oraz podpis przyjmującego:
UWAGI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
I

II

Zakwalifikowano i przyjęto do kół:
1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)
2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)
3.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)
Nie zakwalifikowano i nie przyjęto do kół:
1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)
3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)

Tychy, ............................
(data)

.......................................
(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

