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Koszalin, dn..............................2021 r. 

Dyrektor Pałacu Młodzieży 

w Koszalinie 

 

 

Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia  w Pałacu Młodzieży w Koszalinie1 

 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców  2 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata 

 

 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata 

 

 

3. PESEL kandydata 

 

 

4. Szkoła / przedszkole / uczelnia 

 

 

 

5. 
Imię/imiona i Nazwiska rodziców 

kandydata 

Matki 
 

 

Ojca 
 

 

6. Adres miejsca zamieszkania rodziców i 

kandydata3 

Ulica i numer 
 

 

Miejscowość 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

7. Telefon kontaktowy 

Matki  

Ojca  

 

II. Wybór zajęć 3       

- Proszę o przyjęcie na jedną / dwie formy zajęć wg następującej preferencji: 

Lp. Nazwa formy zajęć Nazwisko nauczyciela Wypełnia 

placówka 

1.   

 

 

2.   

 

 

 LUB: 
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III. Informacje o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty 

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 4 

l.p. Kryterium Tak Nie 
Załączone 

dokumenty /ksero/ 

1. Wielodzietność rodziny          (3 lub więcej dzieci – ksero karty dużej rodziny/    

2. Niepełnosprawność kandydata                                             /ksero orzeczenia/    

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata             /ksero orzeczenia/          

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata                 /ksero orzeczenia/               

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata                          /ksero orzeczenia/               

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie                                     /zał. A/    

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą                                    /ksero orzeczenia/       

Uwaga: W przypadku pozytywnej odpowiedzi w rozdziale III rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani  potwierdzić odpowiednim 

dokumentem zaznaczone kryteria i załączyć ich kserokopie do wniosku 5    
 

IV. Informacje o spełnianiu kryteriów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Koszalinie 
l.p. Kryterium Tak Nie Jeśli tak, podaj nazwę 

1. Kandydat był w ostatnich dwóch latach uczestnikiem zajęć stałych 

organizowanych w placówce                                               /nazwa pracowni/                                                        
   

2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w PM 

              /imię i nazwisko brata/siostry oraz nazwa pracowni, do której uczęszcza/            
   

3. Kandydat wykazuje szczególne zdolności i zainteresowania kierunkowe 

                /załącznik B do uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez placówkę/                                                                                                            
   

4. 
Kandydat poszukuje możliwości uzupełnienia wiedzy (dot. zajęć w pracowniach 

plastycznych, wokalnych, teatralnych) w celu przygotowania się do egzaminów na 

studia wyższe oraz akademie artystyczne                /dot. uczniów klas maturalnych/ 

   

5. Kandydat jest uczniem koszalińskiej szkoły (dot. kandydatów zamieszkałych poza 

Koszalinem)                     
   

6. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną                      

/ksero orzeczenia/ 
   

Uwaga: W przypadku pozytywnej odpowiedzi w rozdziale IV pkt.3 i pkt.6 rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani  potwierdzić odpowiednim 

dokumentem zaznaczone kryteria 

Pouczenie: 
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. Nr 256 poz.60) 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

- Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka – w przypadku dzieci poniżej 16 r. ż) dla potrzeb niezbędnych 

podczas procesu rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04). 

 

 

………………………………………                                   ……………………………...............…………… 

                  Data                                                                czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego kandydata                                                                                                                               

 
- Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w PM w Koszalinie przy ul. Bogusława II 2 i na stronie internetowej PM  
na liście wychowanków przyjętych na zajęcia w Pałacu Młodzieży lub liście osób rezerwowych na wychowanków. 

 

 

………………………………………                                   ……………………………...............…………… 

                Data                                                                czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego kandydata      

 

1 Zgodnie z Art. 130 ust. 4 Ustawy  z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe " Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek 

kandydata pełnoletniego". 
2 Zgodnie z Art. 150 ust. 1 Ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe "Wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-8 tabeli". 
3 Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Pałacu Młodzieży w Koszalinie Art. 4 ust. 2, dziecko może uczestniczyć jednocześnie w danym roku szkolnym maksymalnie w 

dwóch formach zajęć. 
4  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc (...) na zajęcia organizowane w placówce, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w Art.131 ust.2 Ustawy  z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe. 
5 Zgodnie z Art. 150 ust. 2 p1 Ustawy z dn. 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, dokumentami potwierdzającymi w/w kryteria są: 
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 
6 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (...), na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 

społecznych (Ustawa z dn. 14.12.2016 r, Prawo oświatowe, Art 131. ust.4; Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miasta w Koszalinie). 


