WNIOSEK ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Forma zajęć (nazwa koła) .....................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika zajęć ...........................................................................................................
Data urodzenia .......................................... miejsce urodzenia ...........................................................................

Numer PESEL:

Adres zamieszkania uczestnika: ……………………………………………………………………………………………………………...........
Imiona rodziców/prawnych opiekunów (nazwisko jeśli jest inne niż uczestnika):
matki …………………………………………………………………… telefon kontaktowy: ……………………………………………….......
ojca …………………………………………………………………….. telefon kontaktowy: …………………………………………………….
Wyrażam zgodę na umieszczenie numeru telefonu w dzienniku do zajęć

tak / nie

Nazwa szkoły uczestnika zajęć ………………………………………………………………………………………. klasa …………………….
Proszę zaznaczyć właściwe (dotyczy niepełnoletnich uczestników zajęć):
Deklaruję opiekę dziecku w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej
lub
Wyrażam zgodę na samodzielne dojście dziecka na zajęcia i powrót do domu









OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem i regulaminami Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa wychowanka w w/w zajęciach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym wniosku do celów rekrutacyjnych
oraz funkcjonowania placówki.
Wyrażam zgodę na umieszczanie osiągnięć oraz wizerunku wychowanka na stronie internetowej Ogniska:
www.oppbielsko.pl
Deklaracja udziału w zajęciach jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo wychowanka
w występach, konkursach, festiwalach itp. na terenie miasta i poza nim.

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

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

Data

Podpis rodziców/prawnych opiekunów, pełnoletniego kandydata

1

Kryteria przyjęcia
Należy zakreślić właściwą odpowiedź kółkiem. W przypadku zaznaczenia ODMAWIAM ODPOWIEDZI, kryterium, którego ta
odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu kandydata. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania –
w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla danego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.

Kryteria podstawowe (ustawowe)
1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować-oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata)

2.

Niepełnosprawność kandydata
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -oryginał, notarialnie poświadczona kopia
albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)- oryginał, notarialne
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz..U.z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.) – oryginał notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(* w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz.
322 z późn. zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata).

TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI
TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
8
9

Kandydat
z
indywidualnymi
predyspozycjami
i
szczególnymi
zdolnościami
udokumentowanymi na świadectwie szkolnym oraz dyplomach konkursowych
Kandydat jest uczniem szkoły, dla której organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała

10

Rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia do placówki

12

Pracujący rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący
lub prawny opiekun samotnie wychowujący).

TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI
TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI
TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI
TAK* / NIE /
ODMAWIAM ODPOWIEDZI

*Zaznaczenie odpowiedzi TAK przy kryteriach branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego jest równoznaczne
z oświadczeniem spełnienia danego kryterium.

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art.23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r.poz. 1182, z późn. zm.) w związku z art. 20 s,20t, 20z i 20 ze ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, z późn. zm.).

…………………………….……………………….
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

2

