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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OŚWIĘCIMIU 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 

z póżn. zm.) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Dzieci i młodzież przyjmowane są na zajęcia stałe do Młodzieżowego Domu Kultury 

w Oświęcimiu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury przeprowadza się 

na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę. 

3. Rodzice/opiekunowie dzieci lub pełnoletni uczestnicy, którzy zamierzają kontynuować swoje 

uczestnictwo w zajęciach w kolejnym roku szkolnym, składają  „Wniosek o przyjęcie na 

zajęcia stałe” (załącznik do regulaminu nr 1) 

4. Postępowanie rekrutacyjne (I ETAP) dotyczy przyjęć nowych kandydatów na poszczególne 

zajęcia i prowadzone jest na „Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe” składany przez rodzica 

(opiekuna) kandydata lub kandydata pełnoletniego (załącznik nr 1 regulaminu). 

5. Postępowanie uzupełniające dotyczy przyjęć nowych kandydatów na poszczególne zajęcia, 

jeżeli placówka po I etapie rekrutacji dysponuje wolnymi miejscami i prowadzone jest 

na „Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe” składany przez rodzica (opiekuna) kandydata 

lub kandydata pełnoletniego (załącznik nr 1 regulaminu). 

6. O przyjęciu kandydatów po okresie rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc decyduje 

dyrektor placówki w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia na „Wniosek 

o przyjęcie na zajęcia stałe” złożony przez rodzica (opiekuna) lub pełnoletniego kandydata 

do sekretariatu MDK (załącznik nr 1 do regulaminu). 

7. Na każdy rok szkolny przeprowadza się osobne postępowanie rekrutacyjne. 

8. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w MDK odpowiedniej opieki i odpowiednich 

metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka powinien przekazać dyrektorowi MDK 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka. 

 

II. KOMISJA REKRUTACYJNA 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  

placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1)    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, 

zawierającej  imiona i nazwiska kandydatów 

2)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Listy kandydatów  przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie Placówki. 

4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i list rezerwowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 



2 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do placówki. 

5. Uzasadnienie odmowy przyjęcia z podaniem przyczyn przygotowuje na piśmie 

przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z pismem 

rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego. 

6. Wnioski składa się w sekretariacie placówki lub przesyła drogą mailową na adres 

sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl. 

 

III. KRYTERIA REKRUTACJI 

1. W myśl art. 20 w/w. ustawy na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdol-

nienia do publicznej placówki oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów za-

mieszkałych na obszarze powiatu. 

2. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do przyjęcia w placówce niż liczba przygo-

towanych miejsc lub w przypadku kandydatów spoza powiatu przeprowadza się postępo-

wanie rekrutacyjne oraz badanie uzdolnień kierunkowych. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym do placówki na rok szkolny obowiązują  kryteria określone 

w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe. 

4. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekruta-

cyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę preferencje kandydata do uczest-

nictwa w danej formie zajęć stałych placówki (badanie uzdolnień kierunkowych).  

5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz 

w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyj-

na, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

6. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje  

i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty). 

7. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko 

z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty). 

L.p. KRYTERIA USTAWOWE Punktacja 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 10 

2. Niepełnosprawność kandydata 10 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 
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Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych: 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 2). 

2.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, z późn. zm.)  

3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie 

z jego rodzicem (załącznik nr 3).  

4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r.                   

poz. 821, z późn. zm.). 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo  w postaci 

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.   

Podanie informacji na temat kryteriów ustawowych nie jest obowiązkowe, ale potwierdzone 

informacje mogą być brane pod uwagę w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc w grupie 

zajęciowej. 

 


