
 

   

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 2019r. poz. 1148 z późn. zm.), 
Uchwała nr Rady Miasta Tychy XXXIII/522/17 z dnia 30 marca 2017r. 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: Nr PESEL: 

 

Data urodzenia:                    Wiek: 

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 RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego 1* 

 Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego 1* 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu:  Nr lokalu: 

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego 1* 

 Telefon: Adres e-mail: 

  

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego 2* 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego 2* 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu:  Nr lokalu: 

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego 2* 

Telefon: Adres e-mail: 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                                   verte!                 



 

 

Część D  Kryteria ustawowe wynikające z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.), 

(odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”) 
Tak Nie 

 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.) ) 

  

4.   Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
      (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27    
      sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.)) 

  

5.    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
       (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27    
       sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.)) 

  

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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie   
       pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 poz. 1111 późn. zm.) 

  

Część E        Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego Tak Nie 

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   
Pouczenie: Proszę pamiętać o dostarczeniu dokumentów potwierdzających zaznaczone kryteria zawarte w punkcie D. 
 
Oświadczenie: 
 Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
 Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach, który przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia zajęć na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe. Obowiązek podania danych na wniosku wynika z powyższego przepisu, a ich niepodanie uniemożliwia udział w zajęciach. 
 Dane będą przetwarzane przez okres uczęszczania na zajęcia. Zgodnie z prowadzonym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Placówka może przetwarzać dane dłużej, niż wskazano powyżej, 

jeśli wynika to z odrębnych przepisów prawa, jeśli jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.  
 Każda osoba ma prawo do dostępu to treści swoich danych i ich poprawiania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku nieprawidłowego 

przetwarzania do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 Kontakt do wyznaczonego w placówce inspektora ochrony danych to: iod.mdk2@oswiata.tychy.pl.  
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku wychowanka, prac wychowanka na stronie internetowej placówki oraz w mediach.  
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wyjście/wyjazd wychowanka na zajęcia poza budynkiem placówki (wycieczki, warsztaty, konkursy). 
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót wychowanka do domu po zakończonych zajęciach w MDK nr 2 w Tychach.  
 Deklaruję w imieniu własnym/niepełnoletniego wychowanka* systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przestrzeganie obowiązujących w placówce regulaminów. 
 

Data wypełnienia wniosku:  

Podpis kandydata, rodzica / opiekuna prawnego   

Data przyjęcia wniosku przez placówkę oraz podpis przyjmującego:  

UWAGI KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 
I       Zakwalifikowano i przyjęto do kół: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                             (nazwa koła)                                                                                                        (nazwisko nauczyciela) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                             (nazwa koła)                                                                                                        (nazwisko nauczyciela) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                              (nazwa koła)                                                                                                        (nazwisko nauczyciela) 

II      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) 
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