
   

ZASADY ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2018/2019  
W POWIATOWYM MŁODZIEśOWYM DOMU KULTURY  

W BĘDZINIE Z UWZGLĘDNIENIEM REKRUTACJI  
UCZESTNIKÓW 

Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 

 i 2361)  

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189  

i 2203) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 12.05.2011r. w 

sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych  (Dz. U. z 

2011r. Nr 109, poz. 631).  

4.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. 

zm.).  

I. INFORMACJE OGÓLNE  

l.   Dyrektor określa arkusz organizacji placówki w uzgodnieniu z organem  

prowadzącym placówkę oraz organem zgodnie z opinią organu nadzoru 

pedagogicznego  

2. Zajęcia artystyczne tj. taniec, muzyka, teatr, plastyka itp. są realizowane w  

postaci kół zainteresowań mających na celu rozwijanie indywidualnych  

uzdolnień i zainteresowań uczestników zajęć oraz przygotowanie do  

aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym regionu i kraju.  

3. Zajęcia z językiem obcym organizowane są w kołach zainteresowań np.  

teatrzyk, wokal, recytacja, doskonalące umiejętności posługiwania się  

językiem obcym oraz pogłębienie poczucia własnej toŜsamości.  

4. Zajęcia kół przedmiotowych np. dziennikarstwo, regionalno-historyczne mają  

za cel nie tylko rozwój uzdolnień, ale równieŜ pogłębianie wiedzy  

    historycznej i regionalnej.  



II. LICZEBNOŚĆ GRUP  
 
W placówce koło zajęć form stałych liczy minimum 12 wychowanków w zaleŜności od 

rodzaju, specyfiki kół oraz wyposaŜenia i wielkości pracowni, liczba ta moŜe ulec 

zmianie.  

 

III. REKRUTACJA  

1. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzone na wniosek rodzica  

kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.  

2. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w  

Powiatowym MłodzieŜowym Domu Kultury przyjmuje się  

    kandydatów zamieszkałych na obszarze powiatu będzińskiego.  

3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem powiatu będzińskiego  

 mogą być przyjęci na zajęcia organizowane w placówce, jeŜeli po  

 przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje  

 wolnymi miejscami.  

4. Kartę zgłoszenia uczestnika na zajęcia w danym roku szkolnym  składa się do 

sekretariatu Powiatowego  

MłodzieŜowego Domu Kultury.  

Wniosek zawiera:  

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata;  

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata  

pełnoletniego - imiona rodziców;  

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata  

         pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;  

d) numer telefonu rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego  

numer telefonu kandydata, o ile je posiadają.  

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku kandydata  

 

5. Rodzice bądź opiekunowie prawni kandydatów poniŜej 18 roku Ŝycia składają  oświadczenie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych. 

 

6. Rodzice bądź opiekunowie prawni kandydatów poniŜej 18 roku Ŝycia składają zgodę na 

samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach  

7. Rodzice dzieci kontynuujących uczestniczenie w zajęciach organizowanych  

przez placówkę w danym roku szkolnym składają deklarację o  

kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte.  

 

 



8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana  

Przez Dyrektora PMDK. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji  

rekrutacyjnej. 

9. zgodnie z przyjętymi kryteriami komisja przedstawia protokół z postępowania 

rekrutacyjnego   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO 
DLA POWIATOWEGO MŁODZIEśOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE 

                                                    ROK SZKOLNY 2018/2019  

 

I ETAP: KONTYNUACJA 

09.04-04.05.2018 - składanie deklaracji o kontynuacji zajęć  

11.05.2018 - publikacja list kontynuujących zajęcia w PMDK 

14.05.2018  Publikacja oferty placówki. 

II ETAP: REKRUTACJA 

21.05-15.06.2018 - rejestracja nowych uczestników na zajęcia w PMDK 

18.06.2018 - podanie terminów badania predyspozycji 

19.06-22.06.2018 - badanie predyspozycji 

27.06.2018 -  podanie informacji dotyczącej wyników rekrutacji 

Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy Prawo Oświatowe 

III. ETAP: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

13-08-.27.08.2018 – Składanie wniosków  

28.08.2018 - weryfikacja wniosków 

30.08.2018 – podanie informacji dotyczącej wyników rekrutacji uzupełniającej 

 

 

 

 



KRYTERIA NABORU 

Ustala się liczbę punktów za kaŜde z kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

1. Wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt. 

2. Niepełnosprawność kandydata - 10 pkt. 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 10 pkt. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 10 pkt. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 10 pkt. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 10 pkt. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 10 pkt. 

 
 

Kryteria określone Uchwałą Nr IX/78/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 
25.06.2015 r. 

 
1. kandydat posiada tytuł laureata konkursu lub festiwalu, lub przeglądu, lub zawodów 

sportowych albo posiada osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

– 10 pkt 

2. kandydat posiada tytuł laureata konkursu lub festiwalu, lub przeglądu, lub zawodów 

sportowych albo posiada osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub miejskim - 6 pkt 

3. kandydat jest uzdolniony w dziedzinie odpowiedniej do rodzaju zajęć, do których 

aplikuje lub wykazuje zainteresowania odpowiednie do rodzaju zajęć, do których 

aplikuje - 3pkt 

4. rodzeństwo lub dzieci kandydata uczęszczają do placówki, do której aplikuje- 3pkt  

5. kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej lub jedną formę zajęć stałych w placówce do 

której aplikuje – 3pkt  

 

 

 

 

 



Tryb odwołania od wyników rekrutacji 

 (art. 158 ust. 6-9 Ustawy Prawo oświatowe): 

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

moŜe wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej , publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w 

publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

• Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniŜszą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

• Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni moŜe wnieść do dyrektora publicznego 

przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

• Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki 

rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 

8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 

danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki słuŜy 

skarga do sądu administracyjnego. 

 

 



5. 


