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WNIOSEK REKRUTACYJNY DLA NOWYCH KANDYDATÓW O PRZYJĘCIE 

NA ZAJĘCIA DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „FABRYCZNA” WE WROCŁAWIU 

 

 

Nazwa zajęć:  Prowadzący:  

Imię i nazwisko kandydata:  

Data urodzenia   Wiek kandydata  

Imiona i nazwiska rodziców*:  

Adres zamieszkania:  

nr telefon/mail rodziców**:  

*w przypadku pełnoletniego kandydata – imiona rodziców 
**w przypadku pełnoletniego kandydata – telefon/mail kandydata 

Oświadczenia rodzica (opiekuna) kandydata/pełnoletniego kandydata o spełnianiu kryteriów na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego: 

Kryteria ustawowe na pierwszym etapie postępowania 

(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe) 

SPEŁNIA 
(TAK/NIE*) 

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 NIE 

7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE 
* właściwe zakreslić 

Oświadczenia rodzica (opiekuna) kandydata/pełnoletniego kandydata o spełnianiu kryteriów na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego: 
 

Kryteria na drugim etapie postępowania  
(Uchwała nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.) 

SPEŁNIA 
(TAK/NIE*) 

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

TAK NIE 

2.  Uczestnictwo kandydata w szkolnych konkursach artystycznych TAK NIE 

3.  
Laureaci konkursów, turniejów, zawodów sportowych, przeglądów artystycznych o randze  
co najmniej międzyszkolnej 

TAK NIE 

4.  
Udokumentowana aktywność kandydata przy organizacji uroczystości lub imprez artystycznych  
w szkole lub w innych instytucjach (np. wolontariat) 

TAK NIE 

5.  
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka 
posiadającego rodzeństwo korzystające z usług MDK Fabryczna 

TAK NIE 

* właściwe zakreslić 

 
Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………………………………………………………………… 
  (miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniegouczestnika) 

 
Administratorem danych jest MDK „Fabryczna”, ul Zemska 16a, 54-438 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony 
danych: inspektor@coreconsulting.pl  lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań Dane podane przez Ciebie 
na formularzu będą przetwarzane w celu rekrutacji dziecka na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury „Fabryczna”. Szczegółowe 
informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na www.mdk.wroc.pl. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 

……………………………………………………………………………………………... 
(miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna  

/ pełnoletniego uczestnika) 
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Wypełnia Komisja Rekrutacyjna: 
 

Ilość punktów zgodnie z kryteriami …………. 
 

 
zakwalifikowany 

  
przyjęty 

 
niezakwalifikowany 

  
nieprzyjęty  

 
 
Data, podpisy Członków Komisji: 
 
 

 
 




