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Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu  Kultury w Rybniku 

w roku szkolnym 2017/2018 
Formularz przeznaczony jest dla kandydatów pełnoletnich, rodziców/opiekunów prawnych kandydatów nieletnich ubiegających 

się o  przyjęcie na zajęcia do placówki, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 

Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, 

ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 

 

 

WYBRANE ZAJĘCIA 

Nazwa i adres placówki:  

 Nazwa koła zainteresowań:                                                   Imię i nazwisko nauczyciela: 

Dzień zajęć: Godzina zajęć: 

 
                      

DANE OSOBOWE KANDYDATA NA WYCHOWANKA MDK: 

 Nazwisko i imię: Wiek: 

Data urodzenia:                    Nr PESEL: 

Seria i nr paszportu (wypełnia się w przypadku braku nr PESEL) 

Adres zamieszkania kandydata  

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu 

Dane kontaktowe pełnoletniego kandydata na wychowanka 

 Telefon: Adres e-mail: 

 

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA 

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego  

 Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu:  Nr lokalu: 

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego 

 Telefon: Adres e-mail: 

Dane osobowe ojca / opiekunki prawnej 

 Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca / opiekunki prawnej 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Dane kontaktowe ojca / opiekunki prawnej 

 Telefon: Adres e-mail: 

                                                                         verte! 
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Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku, załączonych oświadczeniach i dokumentach oraz systemach informatycznych 

wspomagających proces zarządzania oświatą w mieście Rybnik, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

Ponadto przyjmuję do wiadomości że: 

 administratorem danych jest dyrektor publicznej placówki oświatowo - wychowawczej oraz 

w zakresie danych gromadzonych w systemach informatycznych Młodzieżowego Domu 

Kultury w Rybniku; 

 niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji 

do publicznej placówki oświatowo - wychowawczej oraz w przypadku pozytywnego wyniku 

rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań publicznej placówki oświatowo -

wychowawczej oraz zadań gminy będącej organem prowadzącym; 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania 

za pośrednictwem publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, do której kandydat 

będzie uczęszczał. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku wychowanka, prac wychowanka 

na stronie internetowej placówki oraz w mediach. 
 

* Niepotrzebne skreślić 
 

 

Data wypełnienia wniosku:  

Podpis rodzica / opiekuna prawnego  

lub pełnoletniego kandydata 

 

 

Data przyjęcia wniosku przez placówkę:  

 

UWAGI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rybnik, ............................                             ....................................... 
                         (data)                                              (podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 

 

 

 

 

 
 

 

 


