
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MDK WROCŁAW-KRZYKI 

W 
 

(Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami)   

Termin składania wniosku:    
(Proszę zakreślić odpowiednią datę)    

I ETAP: zakończony                                
                                                                  
II ETAP: 23.08.-26.08.2021                     III ETAP: 30.08.-31.08.2021 

 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka* do następującej sekcji (W PRZYPADKU KILKU SEKCJI PROSZĘ ZŁOŻYĆ OSOBNE WNIOSKI): 

 
 

Nazwa sekcji…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Imię i nazwisko instruktora……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. Nazwisko kandydata…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

 
2. Imię kandydata.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

4. Wiek (stan na dzień 31 grudnia 2021 r. - PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY DZIECKO KWALIFIKUJE SIĘ DO DANEJ SEKCJI, dzieci nie 

spełniające wymagań wiekowych nie będą przyjmowane)……………....…..………………………………………………………………………………….. 

 
5. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)* 

 
 

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

6. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)*…….………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

7. Adres e-mail rodzica (opiekuna)*………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

8. Numer telefonu rodzica (opiekuna)*………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW PRZYJĘCIA (przy spełnianych kryteriach proszę postawić znak "X") 

 
Kryteria ustawowe tak 

   

1 Wielodzietność rodziny kandydata**  
   

2 Niepełnosprawność kandydata****  
   

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata****  
   

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata****  
   

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata****  
   

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie***  
   

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą*****  
   

Kryteria dodatkowe  
   

1 Udział kandydata w zajęciach okresowych i warsztatach w placówkach wychowania pozaszkolnego*****  
   

2 Uczestnictwo kandydata w szkolnych konkursach artystycznych *****  
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3 Laureaci konkursów, turniejów, zawodów sportowych, przeglądów artystycznych o randze co najmniej międzyszkolnej***** 
 
4 Udokumentowana aktywność kandydata przy organizacji uroczystości lub imprez artystycznych w szkole lub w innych instytucjach 

(np. wolontariat)***** 
 
5 Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług 

danego młodzieżowego domu kultury***** 

 
** wielodzietność rodziny kandydata - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 
 
*** samotne wychowanie kandydata w rodzinie - oznacza to wychowanie 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 
 
**** 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 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty) 
 
***** określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie pełnoletniego kandydata 

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku 

informacje są prawdziwe. 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego)* w w/w zajęciach oraz na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki danych 
osobowych, nieodpłatne publikowanie zdjęć na stronie internetowej, a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy 
placówki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych moich/mojego dziecka (podopiecznego) zawartych we Wniosku Rekrutacji w celach rekrutacji. 

 
Oświadczam, że (przy wybranej odpowiedzi proszę postawić znak „x”):  
 

przyjmuję na siebie odpowiedzialność samodzielnego powrotu dziecka do 

domu zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć 

 

Obowiązki uczestnika zajęć Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki  - informacje dla rodziców i opiekunów* 
 

1. Obowiązkiem uczestnika jest systematycznie i aktywnie  uczestniczyć  w zajęciach.. 

2. Stosować  się do wytycznych Dyrekcji MDK-Krzyki oraz  nauczycieli. 

3. Postępować zgodnie z dobrem całej społeczności MDK-Krzyki. 

4. Dbać o czystość  i porządek w pracowniach oraz szanować i chronić narzędzia i pomoce dydaktyczne. 

5. Przestrzegać  przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

6. Dbać o honor i tradycję MDK-u,  współtworzyć jego wizerunek. 

 
 
 Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 150 zł. za każdą sekcję.


 Uczestnicy zajęć mogą przebywać na terenie placówki w wyznaczonych godzinach.



 Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica (opiekuna) lub pisemnym powiadomieniu 

zawierającym: imię i nazwisko uczestnika, datę i godzinę samodzielnego opuszczenia placówki potwierdzonym czytelnym 

podpisem rodzica (opiekuna).

 Wszelkie zmiany danych podane na wniosku o przyjęcie, należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.



 Rodzic (opiekun) wyraża zgodę na uczestniczenie swojego dziecka (podopiecznego) w zajęciach poza placówką (wyjścia do 

instytucji kultury, plenery, pokazy, zawody, itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania.

 Ubezpieczenie dziecka spoczywa na rodzicach (opiekunach).



 Jeżeli dziecko choruje na przewlekłe choroby rodzice (opiekunowie) są zobowiązani powiadomić o tym fakcie nauczyciela-

instruktora.



*Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami oraz z obowiązkami uczestnika zajęć MDK Wrocław-Krzyki. 



Wrocław, dnia ……………………………..                                               ………..…..……………………………………………………………………………… 
 

Podpis rodzica (opiekuna) lub kandydata pełnoletniego 
* w przypadku kandydata pełnoletniego dane kandydata 

 
2 


