
 
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie  

ul. Grodzka 11, tel./fax: 81 5322740, e-mail: poczta@mdk.lublin.eu 

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  

       „Pod Akacją” w Lublinie  

  

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie na zajęcia:   

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

  

Nauczyciel prowadzący: ..........……………………………………………………………..................................  

  

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1 

  

1  Imię / imiona i nazwisko kandydata    

2  Data i miejsce urodzenia kandydata     

3  

PESEL kandydata; w przypadku braku 
PESEL - seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość  

            

   

4  

Imiona i nazwiska rodziców 
kandydata, a w przypadku 
kandydata pełnoletniego - 
- imiona rodziców  

Matka    

Ojciec    

5  

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata2  
W przypadku kandydata 
pełnoletniego adres 
zamieszkania kandydata  

Kod pocztowy, 
miejscowość  

  -      

Ulica    
Nr domu / 
mieszkania 

 

6  

Adres e-mail i numery 
telefonu rodziców 
kandydata,  
w przypadku kandydata 
pełnoletniego - 
- adres e-mail i telefon 
kandydata 
(o ile je posiadają). 

Matka  
Telefon      

Adres e-ma il   

Ojciec  
Telefon      

Adres e-ma il    

Własny  
Telefon      

Adres e-ma il    

7  
Dane  
dodatkowe  

Szkoła:   

Klasa:   

Imię i nazwisko wychowawcy:   

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014r. 

poz. 1182) informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod 

Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin. Dane osobowe wymagane w procesie przyjęcia na zajęcia nie 

będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo do ich poprawiania. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59).  

                                                 
1

 Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 
2

 Zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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OŚWIADCZENIE  

  

Wyrażam zgodę by nasz /-a syn /córka uczestniczył /-a w konkursach, występach, 
imprezach i wycieczkach. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 
konkursu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
przewidzianym w regulaminie konkursu.  

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych  

placówki oraz publikację dzieła, jak i wizerunku dziecka.  
  

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

       Podpis pełnoletniego uczestnika                                           Data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych  

 

 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o Prawo Oświatowe  

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie3  

  

Jeżeli Komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 

czwartej tego kryterium proszę wpisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć 

do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.  

  

L.p.  Kryterium  Dokument potwierdzający spełnianie kryterium  
Sposób  

przeliczania 
punktów*  

1  2  3  
4  

TAK  NIE  
1.  Wielodzietność  

rodziny kandydata  Oświadczenie** o wielodzietności rodziny kandydata - Wzór nr 3      

2.  Niepełnosprawność 
kandydata  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

ze względu na niepełnosprawność lub 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odpis 
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez rodzica kandydata  

    

3.  Niepełnosprawność 

jednego z rodziców  

kandydata    
  
  
  

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 2011  Nr 127, poz. 721,  z późn. zm.)  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odpis 
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem  przez rodzica kandydata  

    

                                                 
3 

Zgodnie z art.131 ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
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4.  Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata  
  
  
  
  
  

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu  
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  z późn. zm.)  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata  

    

5.  Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata   
  
  

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 2011r. Nr 127, poz.721,  z późn. zm.)  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odpis 
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez rodzica  

    

6.  Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie   
  
  

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 - Wzór nr 4   
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeks postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata  

    

7.  Objęcie kandydata  
pieczą zastępczą  
  
  

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,  

z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866)  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odpis 
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez rodzica kandydata  

    

  
*  każda odpowiedź TAK – 2; każda odpowiedź NIE – 0;  
** Zgodnie z art. 150 ustawa Prawo Oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań.  

  

 

Do wniosku dołączam dokumenty4 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego  

w punkcie ………............................... 

 

                                                 
4 Zgodnie z art. 150 ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
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III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych i określonych przez organ prowadzący5  

  

Jeżeli Komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 

czwartej tego kryterium proszę wpisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej,  

dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.  

  

L.p.  
  
  

Kryterium  
Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium  

Sposób  
przeliczania 

punktów*  

1  2  3  
4  

TAK  NIE  
1.  Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie 

przekracza 100% kwoty, o której mowa w 
art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  
o świadczeniach rodzinnych.  

Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata pełnoletniego  
o dochodzie na osobę w rodzinie.  

    

2  Uczestnictwo rodzeństwo kandydata w 
zajęciach organizowanych przez dany 
młodzieżowy dom kultury  

Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata lub kandydata 
pełnoletniego.  

    

3  Kandydat jest laureatem lub finalistą 
olimpiady lub konkursu artystycznego o 
zasięgu ogólnopolskim lub 
międzynarodowym w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, na który 
prowadzona jest rekrutacja.   

Kserokopia dyplomu, zaświadczenia lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
uzyskanie tytułu, poświadczona przez 
rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata, za zgodność z oryginałem.  

    

  
*  każda odpowiedź TAK – 2; każda odpowiedź NIE – 0;  
** Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań.  

  

IV. Pouczenie   

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 

prowadzonym na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 

2017 poz.59)  

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie.  

  

  

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych.) (j.t. Dz. U z 2014.1182 ze zm.)  

 

........................…………………             .................................……………………………………………………  
                   Data       Czytelny podpis wnioskodawcy - pełnoletniego kandydata /  

rodziców lub opiekunów prawnych 

                                                 
5 Zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym    etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie są brane pod 

uwagę kryteria ustalone i określone przez  organ prowadzący 
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V. Wypełnia Komisja Rekrutacyjna  

  

Przeliczanie punktów:  

  

  
Kryteria  

 Liczba  
punktów   

do uzyskania  

Liczba  
otrzymanych 

punktów  

  
Uwagi  

  

  
Kryteria określone  na 

podstawie ustawy   
Prawo Oświatowe  

1  2      

2  2      

3  2      

4  2      

5  2      

6  2      

7  2      

  
Kryteria określone  

przez organ  
prowadzący  

1  2      

2  2      

3  2      

Łącznie   20      

  
  

Kandydat /-ka w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymał /-a ................….............. punktów.  

  
  
  
  

............................................................................................  

  

............................................................................................  

  

............................................................................................  

(podpisy Przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej)  
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DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie  

  
  

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ..........................................……............. 

zakwalifikowała / nie zakwalifikowała (niepotrzebne skreślić) kandydata /-kę  

na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie.  

  

............................................................................................  

  

............................................................................................  

  

............................................................................................  

(podpisy Przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej)  

  

  
 

 

 

 

 
  

  

 

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie  

  
  

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ..........................................……............. 

przyjęła / nie przyjęła (niepotrzebne skreślić) kandydata /-kę na zajęcia w Młodzieżowym Domu 

Kultury „Pod Akacją” Lublinie od dnia 1 września 2017r.  

  

............................................................................................  

  

............................................................................................  

  

............................................................................................  

(podpisy Przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej)  

 


