
 

..........................................                       Poznań, dnia.................2014 r. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

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

.........................................     Do Dyrektora MDK nr 1 

Adres do korespondencji     ul. Droga Dębińska 21 

 61-555 Poznań 

  

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1  

 

na następujące zajęcia:  

 

…………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Klubu/ Koła/ Zespołu oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) 

 

Dane osobowe dziecka i rodziców: 

Imię dziecka Drugie imię Nazwisko  PESEL 
W przypadku braku numeru 
PESEL, serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

    

Data urodzenia                Miejsce urodzenia 

  

Adres zamieszkania 

Miejscowość 
kod pocztowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

    

Adres zameldowania 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

    

Dane rodziców/ prawnych opiekunów 

Dane matki Imię i nazwisko Dokładny adres Telefon kontaktowy 
Adres poczty elektronicznej 

    

Dane ojca Imię i nazwisko Dokładny adres Telefon kontaktowy 
Adres poczty elektronicznej 

    
 

Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

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

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

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 2002 r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.). 

 

 

 

Poznań, dnia ...................    ................................................................................ 
        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego 



 

Dotyczy: dzieci i młodzieży mieszkających poza miastem Poznań. 

 

Informacje dodatkowe o spełnianiu kryteriów i załącznikach do wniosku 

potwierdzających ich spełnianie 

 
Lp. Kryterium Załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Tak 

1.  Wielodzietność rodziny 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2. Dziecko objęte jest 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, ze zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

opiekuna prawnego 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, ze. zm.)  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata. 

 

4.  Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia 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, ze zm.)  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kpa 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, ze zm.)  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica. 

 

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Pełnomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

 

 

 


