Wniosek o przyjęcie kandydata
na zajęcia pozaszkolne na rok szkolny 2017/2018

I.

Dane osobowe kandydata i rodziców

1. Imię i Nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata
3. PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Imię i Nazwisko rodziców kandydata

Matki
Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu lub mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej

i numery telefonów rodziców
kandydata o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

II.
Lp.

Informacja o wyborze koła lub zespołu (proszę wpisać nazwę koła i nazwisko nauczyciela)
Nazwa koła/zespołu

Imię i nazwisko nauczyciela

1.
2.
3.

Zgadzam się / nie zgadzam się na samodzielny powrót dziecka do domu.
NALEŻY ZAZNACZYĆ WYBRANĄ ODPOWIEDŹ

…...................................................
Czytelny podpis rodzica / opiekuna
lub kandydata pełnoletniego
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie art. 144 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )
2. Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor placówki do której wniosek został
złożony.

III.

Kryteria naboru i informacje o ich spełnianiu

(wypełnia rodzic lub kandydat pełnoletni, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zaznacz
odpowiednio
TAK lub NIE

Kryterium

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kandydat posiada tytuł laureata konkursu na festiwalu,
lub przeglądu, lub zawodów sportowych albo posiada
osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim
Kandydat posiada tytuł laureata konkursu na festiwalu,
lub przeglądu, lub zawodów sportowych albo posiada
osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub miejskim
Kandydat jest uzdolniony w dziedzinie odpowiedniej do rodzaju
zajęć, do których aplikuje lub wykazuje zainteresowania
odpowiednie do rodzaju zajęć, do których aplikuje
Rodzeństwo lub dzieci kandydata uczęszczają do placówki,
do której aplikuje
Kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jedną formę
zajęć stałych w placówce, do której aplikuje

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Ilość
przyznanych
punktów
(wypełnia
komisja
rekrutacyjna)

LICZBA UZSYKANYCH PUNKTÓW

Do wniosku dołącza się (należy podkreślić dostarczane załączniki):
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
c) 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,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6),
Oświadczenia wnioskodawcy
1.
2.

Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zostałem/łam poinformowany/na, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że mam prawo wglądu
do moich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia.

…...................................................
Czytelny podpis rodzica / opiekuna
lub kandydata pełnoletniego

