
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJ ĘCIA
w Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana na rok szkolny...............................

proszę wpisać rodzaj zajęć:

1)............................................................................................................................................
2)............................................................................................................................................
3)............................................................................................................................................

1. Imię i nazwisko kandydata

................................................................................................................................................
2. Data urodzenia

................................................................................................................................................
3. Numer PESEL kandydata

w przypadku braku numeru PESEL, numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość
................................................................................................................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata, a w przypadku 
kandydata pełnoletniego-imiona rodziców:

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

................................................................................................................................................
5. Adres miejsca zamieszkania  rodziców/opiekunów prawnych i kandydata,                     
a w przypadku kandydata pełnoletniego-adres miejsca zamieszkania kandydata:

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

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

6. Adres poczty elektronicznej i numer telefonów rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer
telefonu kandydata, o ile posiadają:

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

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

7. Wskazanie kolejności wybranych krakowskich placówek wychowania pozaszkolnego  
w porządku: od najbardziej do najmniej preferowanych:

1)............................................................................................................................................
2)............................................................................................................................................
3)............................................................................................................................................

               

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJ ĘCIA
w Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana na rok szkolny..............................

proszę wpisać rodzaj zajęć:

1)............................................................................................................................................
2)............................................................................................................................................
3)............................................................................................................................................

1. Imię i nazwisko kandydata

................................................................................................................................................
2. Data urodzenia

................................................................................................................................................
3. Numer PESEL kandydata

w przypadku braku numeru PESEL, numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość
................................................................................................................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata, a w przypadku 
kandydata pełnoletniego-imiona rodziców:

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

................................................................................................................................................
5. Adres miejsca zamieszkania  rodziców/opiekunów prawnych i kandydata,                     
a w przypadku kandydata pełnoletniego-adres miejsca zamieszkania kandydata:

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

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

6. Adres poczty elektronicznej i numer telefonów rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer
telefonu kandydata, o ile posiadają:

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

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

7. Wskazanie kolejności wybranych krakowskich placówek wychowania pozaszkolnego  
w porządku: od najbardziej do najmniej preferowanych:

1)............................................................................................................................................
2)............................................................................................................................................
3)............................................................................................................................................



8. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne wraz z punktacją obowiązujące w okresie rekrutacji uzupełniającej: 
(Załącznik do Uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r.)

Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezb ędne do potwierdzania

Rodzice kandydata są płatnikami
podatku dochodowego w Gminie
Miejskiej Kraków

15
Oświadczenie o odprowadzaniu podatku
dochodowego w Gminie Miejskiej Kraków przez 
rodziców kandydata (od każdego  z rodziców)

Rodzina kandydata jest uczestnikiem 
Programu „Krakowska Karta Rodzinna 3+” 10

Kserokopia Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

Dochód na osobę w rodzinie
kandydata nie przekracza 100% kwoty,        
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy             
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 
1623,1650 i z 2014 r. poz. 559, 567, 959, 
1198, 1443, 1644, 1652,)

10
Oświadczenie rodzica kandydata 
o dochodzie na osobę w rodzinie

Kandydat obojga rodziców 
pracujących/studiujących w systemie 
stacjonarnym

10
Dokument poświadczający zatrudnienie
(od każdego z rodziców): zaświadczenie
z zakładu pracy, w przypadku
samozatrudnienia aktualny wpis do działalności 
gospodarczej, poświadczenie rozliczania się         
z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / 
zaświadczenie z uczelni zawierające informacje  
o stacjonarnym systemie studiów

Praca kandydata na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu

5
Zaświadczenie o pracy na rzecz środowiska 
szkolnego lub odbyciu wolontariatu

Placówka, o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat jest najbliżej położoną od miejsca 
zamieszkania kandydata publiczną 
placówką oświatowo – wychowawczą 
prowadzącą wybrane zajęcia

5
Oświadczenie o tym, że wybrane zajęcia
odbywają się najbliżej miejsca zamieszkania 
kandydata

9.  Wyrażam zgodę  na   udział  syna/córki  w w/w formie(ach)  zajęć  oraz  na przetwarzanie  przez  Centrum
Młodzieży  danych  osobowych,  nieodpłatne  publikowanie  zdjęć  na  stronie  internetowej  a  także  emisję
materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. Nr 133,poz.833 z póź. ZM). O prawie wglądu do tych danych
oraz możliwości ich zmiany zostałam/em pouczona/y.
Świadoma/y  odpowiedzialności  karnej,  w  przypadku  podania  nieprawidłowych  danych  oświadczam,
że  przedłożone  przeze  mnie  w  niniejszym wniosku  informacje  są  prawdziwe.  Na  prośbę  dyrektora
Centrum Młodzieży przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub rodzinną. 

10. Wniosek rekrutacyjny wraz z dokumentami składa się w punkcie rekrutacji pok.007 placówki w czasie 
trwania rekrutacji.

Kraków, dnia..............        ...............................................................................................
                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub kandydata pełnoletniego 
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