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Załącznik nr 3 
 

WNIOSEK 
o przyjęcie do MDK al. 29 Listopada 102 w Krakowie w roku szkolnym 2017/18 

 
Ilość punktów 

(wypełnia MDK) 

 

 

 WYBRANE FORMY ZAJĘĆ STATUS 
 (wypełnia MDK) 

1  P/N/R 

2  P/N/R 

3  P/N/R 
  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Imię i nazwisko   

Data i miejsce 
urodzenia 

 

 
PESEL (w  przypadku braku numeru PESEL – 
numer paszportu lub innego dokumentu  
potwierdzającego tożsamość 

           

Imiona i nazwiska rodziców uczestnika. 
 
 

 

Adres miejsca zamieszkania rodziców i uczestnika, a w   
przypadku uczestnika   pełnoletniego – adres miejsca   
zamieszkania  uczestnika (wraz z kodem pocztowym). 

 

Numery telefonów rodziców  uczestnika,  
a w przypadku  uczestnika 
pełnoletniego numer telefonu kandydata. 

 

Adres poczty elektronicznej rodziców  uczestnika,  
a w przypadku  uczestnika   
pełnoletniego – adres poczty elektronicznej   kandydata. 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI  
(wynikające z ustawy Prawo oświatowe – należy wstawić „X” gdy dotyczy, poz.2-7 wymagają złożenia 

dokumentów poświadczających)  

1 Wielodzietność rodziny kandydata     (w rodzinie wychowuje się troje  
lub więcej dzieci). 

 

2 Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności, o ile rodzaj 
niepełnosprawności nie wyklucza udziału w danej formie zajęć. 

 

3 Jedno z rodziców kandydata ma orzeczenie 
lekarskie o niepełnosprawności. 

 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.  

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.  
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6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.  

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Kryteria ustalone przez organ prowadzący 
1 Kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3+” .  

2 Kandydat jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
asystenta rodziny.  

 

3 Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym.  

4 Kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie /dyscyplinie, w 
której zajęcia organizowane są w placówce. 

 

5 Kandydat prowadzi/realizuje działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

6 Placówka, o przyjęcie do której ubiega się kandydat jest najbliżej położoną od 
miejsca zamieszkania kandydata publiczną placówką oświatowo – 
wychowawczą prowadzącą wybrane zajęcia.  

 

 

                                                     ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1  

2  

3  

4  

 
 

OŚWIADCZENIA DEKLARUJĄCEGO 
Treść oświadczenia  Czytelny podpis deklarującego  
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w w/w formach zajęć.   

Wyrażam zgodę na wyjścia dziecka poza teren MDK (w granicach 
miasta) w ramach programu zajęć.  

 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w zajęciach, 
w tym zajęciach  sportowo-rekreacyjnych.  

 

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w 
nagłym wypadku. 

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 
U. 2016, poz. 922 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez administratora tj. Młodzieżowy Dom Kultury przy 29 
Listopada 102 w Krakowie,  w celach wynikających z udziału w zajęciach 
prowadzonych przez MDK. Przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych i ich poprawiania.  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie wizerunku uczestnika na 
stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych placówki.  

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania 
nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w 
niniejszej deklaracji informacje są prawdziwe.   

 

 


