Załącznik nr 2 do ZW 15/III/ 2021
Dyrektora Młodzieżowego
Domu Kultury w Pruszkowie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
W PRUSZKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
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 Powiat Pruszkowski.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.), Uchwała nr R XLIII/359/2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia kryteriów na zajęcia rozwijające
zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat
Pruszkowski, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
CZĘŚĆ A
WYBRANE ZAJĘCIA (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji)
1. Nazwa zajęć:

WARSZTATY WZORNICTWA

2. Nazwa zajęć:

-

3. Nazwa zajęć:

-

CZĘŚĆ B
DANE KANDYDATA NA WYCHOWANKA
Imię i nazwisko:

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:

Nazwa przedszkola/szkoły (klasa), do której będzie uczęszczał kandydat w roku szkolnym …./…. :
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CZĘŚĆ C
DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Dane osobowe matki / opiekuna prawnego
Imię i nazwisko:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:

Adres e-mail:

Nr lokalu:

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego
Imię i nazwisko:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:

Adres e-mail:

Nr lokalu:

CZĘŚĆ D
TAK
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”)
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.)
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NIE

CZĘŚĆ E
Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

TAK

NIE

Oświadczam, że rodzina kandydata/ki jest objęta opieką ośrodka pomocy społecznej.*
Oświadczam, że rodzic/opiekun prawny kandydata/ki mieszka na terenie powiatu
pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w
Pruszkowie lub kandydata/ki pełnoletni/a mieszkający/a na terenie powiatu
pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w
Pruszkowie.*
Oświadczam, że rodzeństwo kandydatki/a, uczestniczyło w roku szkolnym poprzedzającym
postępowanie rekrutacyjne w zajęciach w tej sama placówce oświatowo-wychowawczej.*
Pouczenie: Proszę pamiętać o dostarczeniu dokumentów potwierdzających zaznaczone kryteria zawarte w punkcie D.
CZĘŚĆ F
Oświadczenia

TAK

NIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów
zawierających wizerunek mojego syna/córki zarejestrowany podczas realizacji:
zajęć stałych i
innych uroczystości w Młodzieżowym Ośrodku Kultury,
prezentowany w mediach: Internecie w szczególności na oficjalnej stronie
internetowej Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą ul. T. Kościuszki 41, 05-800
Pruszków, w mediach społecznościowych administrowanych przez Administratora
(w tym Facebook, Instagram) prasie, telewizji, gazetkach MDK, na tablicach MDK,
kronice MDK. Oświadczenie moje ważne jest do czasu odwołania zgody.
Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem Młodzieżowego Domu Kultury
w Pruszkowie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnika zajęć
Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.
Deklaruję miesięczną opłatę na Radę Rodziców w wysokości (wpisać kwotę)
nie dotyczy

Pruszków, dnia............................

............................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Data wypełnienia wniosku:
Podpis kandydata, rodzica / opiekuna prawnego
Data przyjęcia wniosku przez placówkę oraz podpis przyjmującego:

UWAGI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
I. Zakwalifikowano na zajęcia:
……………………………………………………………………………………………..
II. Nie zakwalifikowano i nie przyjęto na zajęcia:
……………………………………………………………………………………………

Pruszków, dnia............................

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

*jeśli dotyczy
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