
(Załącznik nr 3) 

Wpłynęło w dniu ……………………………… 

WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE KANDYDATA  NIEPEŁNOLETNIEGO NA  ZAJĘCIA  POZASZKOLNE 

 DO  MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „ISKRA” W PILE  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 którego 

organem prowadzącym jest Powiat Pilski. 

I. WYBRANE ZAJĘCIA POZASZKOLNE  

 

 

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

IV. KRYTERIA PRZYJĘĆ (będą brane pod uwagę w przypadku większej liczby chętnych osób niż miejsc 

w grupie) 

1. Kryteria ustawowe:  

1) wielodzietność rodziny kandydata                                  TAK/NIE 

2) niepełnosprawność kandydata                                         TAK/NIE 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata         TAK/NIE 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata             TAK/NIE 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata                      TAK/NIE 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie              TAK/NIE7) 

objęcie kandydata pieczą zastępczą                                TAK /NIE 

2. Uzdolnienia kierunkowe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Kryteria dodatkowe ( Osiągnięcia kandydata w szkole) : 

Lp. Nazwa grupy 

1. 

2. 

3. 

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA (DZIECKA) 

                                     Dane kandydata 

Imiona  

Nazwisko 

Data i miejsce urodzenia 

PESEL  
                               Adres zamieszkania 

Kod pocztowy, miejscowość 

ulica, nr domu i mieszkania 

Matka/opiekun prawny 

Ojciec/opiekun prawny 

                                  Dane kontaktowe: 

Nr telefonu: 

Adres e-mail: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-02-2015&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-02-2015&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-02-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-02-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-02-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-02-2015&qplikid=1#P1A6


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH ORAZ AKCEPTACJA REGULAMINU MDK „ ISKRA” w Pile 

Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody * na przetwarzanie w systemach informatycznych danych osobowych zawartych w deklaracji  w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji do placówki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez placówkę, organ założycielski i 

organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Na prośbę dyrektora przedstawię 

stosowne dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub rodzinną dziecka.  Zapoznałem się i akceptuję statut oraz obowiązujące regulaminy 

uczestnictwa w zajęciach MDK „ISKRA” w Pile. Rodzic ma prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka i ich kontroli zgodnie z art.32 

ustawy o ochronie danych osobowych i prawo ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z MDK „ISKRA” w Pile. Administratorem danych jest 

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016, poz.922  z późniejszymi zmianami). 

……………………………………………………….. 

 Data  i  podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody * na wykorzystanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych w ramach 

konkursów, zajęć i  imprez organizowanych przez  Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile w celu promocji działalności placówki w: 

- mediach elektronicznych, w szczególności  na stronach  internetowych, TV, - 

broszurach , ulotkach, gazetkach , reklamach ,  w budynku , w  prasie. 

……………………………………………………….. 

 Data  i  podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody *  na przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego  i publikacji w portalach społecznościowych ( 

Facebook) . 

. ……………………………………………………….. 

 Data  i  podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody * na wykorzystanie wszystkich materiałów będących w zasobach Młodzieżowego Domu  Kultury „ISKRA” 

w Pile absolwenta  ww. placówki. Podstawa prawna : ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( DZ. U. 1994 Nr 24 poz. 83) 

……………………………………………………….. 

 Data  i  podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody *  na wykorzystanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przesyłania informacji dotyczących 

działalności Młodzieżowego Domu Kultury „ ISKRA”  w Pile oraz kontaktu w sprawach związanych z moim udziałem w zajęciach MDK. Podstawa 

prawna: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204). 

……………………………………………………….. 

 Data  i  podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

VI. PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

*Niepotrzebne skreślić  


