Wniosek o przyjęcie syna/córki/mnie*
Do Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku
Na rok szkolny………………………………….
1.Nazwisko i Imię …………………………………………………………………………………………………………………………
2.Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………….. ………………………
PESEL………………………………………………………………
3.Imię i nazwisko rodziców, opiekunów prawnych kandydata
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.Adres zamieszkania rodziców, opiekunów prawnych i kandydata, adres poczty elektronicznej i
nr tel. rodziców kandydata.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
( data)

…………………………………………………………..
( podpis rodzica, opiekuna prawnego, kandydata)

*niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w systemach informatycznych danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do placówki. W przypadku zakończenia
rekrutacji wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzania danych przez placówkę w
zakresie związanym z procesami kształcenia.

………………………………………………………….
( data)

………………………………………………………………………………….
( podpis rodzica, opiekuna prawnego, kandydata)

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, organizowane w
placówce, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wymienione w tabeli nr
1Tabela nr 1

Lp.

1.

2.

Niepełnosprawność
kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4.

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Kryterium

Wielodzietność
rodziny kandydata

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

(przy
spełnianych
kryteriach
należy
wstawić
znak „X”)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata rodzina
wychowująca troje i więcej dzieci.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
jednego z rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm..)
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
obojga rodziców kandydata lub orzeczenia równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046 ze zm.)
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046 ze zm.)
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
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz.. 697 ze zm.)

7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, organizowane w
placówce, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wymienione w tabeli nr
2.Tabela nr 2
l. p.

Kryterium dodatkowe

1

pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej
albo pobieranie nauki w systemie dziennym

2

rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć w placówce

3

dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

(przy
spełnianych
kryteriach
należy wstawić
znak „X”)

Pouczenia:
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku,
potwierdzające spełnianie zaznaczonych kryteriów.

