
 

 
 

Regulamin określający tryb postępowania rekrutacyjnego 
na zajęcia pozaszkolne 

 do Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach 
na rok szkolny 2017/2018 

 
Na podstawie: 

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 z późn. zm. 
2. Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach. 

 
§ 1 

1.  O przyjęcie na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury może ubiegać się kandydat zamieszkały 
na obszarze powiatu puławskiego w wieku od 6 do 26 lat. 

2.  Kandydaci zamieszkali poza tym obszarem mogą być przyjęci na zajęcia organizowane przez 
Placówkę, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Młodzieżowy Dom Kultury 
nadal dysponuje wolnymi miejscami na poszczególne zajęcia. 

§ 2 
1. Rodzice kandydata (lub pełnoletni kandydat), którzy ubiegają się po raz pierwszy o przyjęcie na 

zajęcia do MDK, w terminie 12 czerwca  – 31 sierpnia 2017 r. składają odpowiedni wniosek do 
dyrektora Placówki . 

2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia do MDK dyrektor placówki  
może przeprowadzić badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radę 
Pedagogiczną. 
W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
badania uzdolnień kierunkowych. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. 
4. Terminy rekrutacja zostają ogłoszone na stronie internetowej MDK PUŁAWY oraz w siedzibie 

placówki. 
§ 3 

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż ilość wolnych miejsc, na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria wraz z 
punktacją: 
a. wielodzietność rodziny kandydata – pkt. 1 
b. niepełnosprawność kandydata – pkt. 1 
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – pkt. 1 
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – pkt. 1 
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – pkt. 1 
f. samotne wychowanie kandydata w rodzinie – pkt. 1 
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą – pkt. 1 
 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 
 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie brana jest pod uwagę data wpływu wniosku. 

3. Możliwość uczestnictwa w więcej niż jednej pracowni uzależniona jest od decyzji dyrektora 
Placówki i zależy od ilości dzieci w danym zespole. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania 
uzupełniającego placówka dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może wyrazić zgodę na 
uczestnictwo w więcej niż jednej formie zajęć. 



 

 

§ 4 
1. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego sporządza się listę kandydatów, 

którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach  
i ogłasza listy przyjętych do MDK. 

2.  Rodzice dzieci przyjętych potwierdzają wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach (w ciągu trzech dni 
po wywieszeniu listy). 

3.  Podanie do publicznej wiadomości ostatecznych list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
następuje dwa dni po potwierdzeniu przez rodziców woli uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

4.  W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych na zajęcia do MDK, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na 
zajęcia do placówki. 

5.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 
kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia. 

6.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

7.  Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.                                      
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

§ 5 
Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Stosuje się odpowiednio zasady 
zawarte w uchwale Zarządu Powiatu Puławskiego. 

 

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury 
w Puławach na rok 2017/2018. 
 

Lp. Kryteria 
Liczba 

punktów 
Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1 posiadanie zainteresowań i uzdolnień, które 
mogą być rozwijane przez kandydata w 
placówce 
 

5 opinia nauczyciela zajęć potwierdzona 
stopniem na świadectwie ukończenia 
danej klasy lub szkoły z przedmiotu 
zbliżonego do wnioskowanych zajęć 

2 dotychczasowe osiągnięcia artystyczne 
kandydata w dziedzinie wnioskowanych 
zajęć 

10 kserokopie dyplomów 
potwierdzających osiągnięcia 
kandydata 

3 uczęszczanie na zajęcia w placówce 
rodzeństwa kandydata 

15 oświadczenie rodziców/ prawnych 
opiekunów kandydata 

 

       § 6 

Dokumentacja z przebiegu rekrutacji znajduje się u Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
W załączeniu: 

1. Deklaracja o kontynuowaniu zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach. 

2. Wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne do MDK w Puławach 

3. Terminarz rekrutacji do MDK w Puławach 


