Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach w roku szkolnym 2020/2021
Formularz przeznaczony jest dla kandydatów pełnoletnich, rodziców/opiekunów prawnych kandydatów nieletnich ubiegających się o przyjęcie na zajęcia
do publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.),
Uchwała nr Rady Miasta Tychy XLIV724/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym na zajęcia organizowane w publicznych młodzieżowych domach kultury
w Tychach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Część A

WYBRANE ZAJĘCIA (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji)
1. Nazwa koła zainteresowań:

Imię i nazwisko nauczyciela*:

2. Nazwa koła zainteresowań:

Imię i nazwisko nauczyciela*:

3. Nazwa koła zainteresowań:

Imię i nazwisko nauczyciela*:
* wypełnić, gdy znane są dane

nauczyciela

Część B

DANE OSOBOWE KANDYDATA NA WYCHOWANKA:
Nazwisko i imię:

Nr PESEL:

Data urodzenia:

Wiek:

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:

Przedszkole/szkoła (klasa)/uczelnia, do której będzie uczęszczał kandydat
w roku szkolnym 2020/2021:

Część C

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Dane osobowe matki / opiekuna prawnego 1*
Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego 1*
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego 1*
Telefon:

Adres e-mail:

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego 2*
Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego 2*
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego 2*
Telefon:

Adres e-mail:

Nr lokalu:

*niepotrzebne skreślić
verte!

Część D Kryteria ustawowe wynikające z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.),

Tak

Nie

Tak

Nie

(odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”)
1. Wielodzietność rodziny kandydata
(przez wielodzietność rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
2. Niepełnosprawność kandydata
(wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
(wymagane 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 2019 poz. 1172 z późn. zm.) )
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
(wymagane 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 2019 poz. 1172 z późn. zm.))
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
(wymagane 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 2019 poz. 1172 z późn. zm.))
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wymagany 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- przez samotne wychowywanie dziecka rozumie się wychowywanie 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)
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
(wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 poz. 1111 późn. zm.)

Część E

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

1. Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym
2. Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia w MDK 1
Pouczenie: Proszę pamiętać o dostarczeniu dokumentów potwierdzających zaznaczone kryteria zawarte w punkcie D.
Oświadczenie:
 Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, który przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia zajęć na podstawie Ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Obowiązek podania danych na wniosku wynika z powyższego przepisu, a ich niepodanie uniemożliwia udział w zajęciach.
 Dane będą przetwarzane przez okres uczęszczania na zajęcia. Zgodnie z prowadzonym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Placówka może przetwarzać dane dłużej, niż wskazano
powyżej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów prawa, jeśli jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych.
 Każda osoba ma prawo do dostępu to treści swoich danych i ich poprawiania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku nieprawidłowego
przetwarzania do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Kontakt do wyznaczonego w placówce inspektora ochrony danych to: iod.mdk1@oswiata.tychy.pl.
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku wychowanka, prac wychowanka na stronie internetowej placówki oraz w mediach.
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wyjście/wyjazd wychowanka na zajęcia poza budynkiem placówki (wycieczki, warsztaty, konkursy).
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót wychowanka do domu po zakończonych zajęciach w MDK nr 1 w Tychach.
 Deklaruję w imieniu własnym/niepełnoletniego wychowanka* systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przestrzeganie obowiązujących w placówce regulaminów.

Data wypełnienia wniosku:
Podpis kandydata, rodzica / opiekuna prawnego
Data przyjęcia wniosku przez placówkę oraz podpis przyjmującego:
UWAGI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
I

II

Zakwalifikowano i przyjęto do kół:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)
Nie zakwalifikowano i nie przyjęto do kół:
1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)
3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa koła)
(nazwisko nauczyciela)

Tychy, ............................
(data

.......................................
(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informuję, że Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy
Cel przetwarzania: dane przetwarzane są w celu prowadzenia i dokumentowania procesu nauczania oraz jego wyników.
Podstawa prawna przetwarzania: Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych, w szczególności Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) i
innych przepisów prawa regulujących działalność placówek oświatowych lub za zgodą na przetwarzanie danych osobowych jeśli takiej udzielono.
Odbiorcy danych: dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego z mocy przepisów prawa, w tym
w szczególności organom administracji publicznej i Miejskiemu Centrum Oświaty w Tychach, usługodawcom, którym zostaną zlecone usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych,.
Okres przechowywania danych: dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przywołanych przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 50 lat.
W związku z przetwarzaniem danych placówka zapewnia:
prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
prawo żądania przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:



przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę,



przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia

 administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń



osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:



zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,



przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę
trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów maja interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod adresem
e-mail: iod.mdk1@oswiata.tychy.pl
Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................
Koło: ….…………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................
(nazwa koła)

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych osobowych w celach podanych poniżej:
1. wykonywanie zdjęć grupowych:
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
2. na publikację wizerunku w mediach: prasa, radio, telewizja, kronika, serwisy internetowe, social media:
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
3. działania organizacyjne dotyczące wyjść grupowych, wyjazdów i wycieczek organizowanych praz MDK 1:
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
4. udział w konkursach oraz wystawianie, prezentowanie wyróżnionych prac z informacją o wychowanku:
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przesyłanie przez Placówkę informacji w powyższym zakresie, w którym zostały wyrażone
przeze mnie zgody środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 roku, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie z Placówki informacji poprzez końcowe urządzenia telekomunikacyjne, a w
przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących,
zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku, Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Wybieram kontakt poprzez:
 rozmowę telefoniczną
 wiadomości e-mail
 wiadomości SMS/MMS

(nr tel.:……………………………………….
(adres email:……………………………...
(nr tel.:…………………………………. …..

dla celów o numerach: …………………)
dla celów o numerach: …………………)
dla celów o numerach: ………….……..)

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdującą się na odwrocie niniejszego dokumentu.

……………………………………………………………….........
Podpis osoby wyrażającej zgodę

........................................................
Data

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIA, ZGODY I ZOBOWIĄZANIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIAMI
ORGANIZOWANYMI W RAMACH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 1
IM. ARTYSTÓW RODU KOSSAKÓW (w tym także w filiach)
W OKRESIE WYSTĘPOWANIA WIRUSA SARS-COV-2
………………………………………………..………………………;
(imię i nazwisko wychowanka/uczestnika zajęć)

……………………………………….…………………………………… ;
(nazwa koła/grupy/zespołu)

Aktualne kontaktowe numery telefonów do rodziców/opiekunów prawnych:
1)

……………………………………………………………………….………..……… - ……………………………………………. (imię i nazwisko – nr telefonu)

2)

……………………………………………………………………….………..……… - ……………………………………………. (imię i nazwisko – nr telefonu)

OŚWIADCZENIA, ZGODY I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1.

Oświadczam, że przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z objęciem dziecka opieką w placówce
i jestem w pełni świadomy/świadoma, iż przebywając w placówce w czasie trwającej epidemii moje dziecko może zostać zakażone
wirusem SARS-CoV-2 lub może przenieść zakażenie na członków rodziny lub innych domowników, mimo przestrzegania
z należytą starannością przez personel placówki wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
2.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia i Ministra Edukacji dla placówek oświatowych i akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do ich stosowania.
3.
Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, nie pozostają w izolacji ani też pod
stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
4.
W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączka, kaszel, uczucie
duszności, utrata węchu lub smaku), a także otrzymania informacji o zastosowaniu izolacji, kwarantanny lub nadzoru sanitarnoepidemiologicznego w stosunku do którejkolwiek z osób wspólnie zamieszkujących z dzieckiem lub osób, z którymi dziecko miało
kontakt w ciągu 14 dni przed wykryciem objawów/otrzymaniem informacji o zakażeniu, zobowiązuję się do natychmiastowego
zaprzestania przyprowadzania dziecka do placówki i poinformowania o tym dyrektora placówki.
5.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce wewnętrznych procedur związanych z obowiązującym
reżimem sanitarnym oraz do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak
chorobowych w czasie pobytu w placówce.
6.
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika placówki pomiaru temperatury u mojego dziecka z wykorzystaniem
termometru bezdotykowego.
7.
Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
8.
Zobowiązuję się do wyposażanie mojego dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust zgodnie z procedurami określonymi
w placówce.
9.
Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka na zajęcia punktualnie z zachowaniem procedur obowiązujących
w placówce.
Placówka – miejsce, w którym odbywają się zajęcia, w tym również zajęcia filialne
……………………………………..…………………...
(data i czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)

…………………….…………………………………
(data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku wychowanka, prac wychowanka na stronie internetowej placówki
oraz w mediach.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wyjście/wyjazd wychowanka na zajęcia poza budynkiem placówki (wycieczki, warsztaty,
konkursy).
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót wychowanka do domu po zakończonych zajęciach w MDK nr 1
w Tychach.
Deklaruję w imieniu własnym/niepełnoletniego wychowanka* systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz
przestrzeganie obowiązujących w placówce regulaminów.
*niepotrzebne skreślić

……………………………………..…………………...
(data i czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)

…………………….…………………………………
(data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

