Zasady i kryteria rekrutacji na zajęcia
w MDK w Trzciance
rok szkolny 2018/19
1. W zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance mogą brać udział dzieci w
wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież do 26 roku życia zgodnie z
zapotrzebowaniem środowiska, zamieszkała na terenie powiatu czarnkowskotrzcianeckiego lub ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem
prowadzącym jest powiat czarnkowsko-trzcianecki.
2. Kandydaci zamieszkali poza powiatem czarnkowsko-trzcianeckim (spełniający
pozostałe kryteria) mogą być przyjęci na zajęcia organizowane w Młodzieżowym
Domu Kultury w Trzciance, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
MDK dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia.
3. Na wybrane zajęcia kandydata niepełnoletniego zapisuje rodzic lub opiekun prawny, a
kandydat po ukończeniu 18. roku życia zapisuje się samodzielnie, składając
wymagane przez placówkę deklaracje uczestnictwa:
a) deklarację uczestnictwa w zajęciach MDK w Trzciance
4. Informacje dotyczące rekrutacji oraz wzór deklaracji są umieszczane na stronie
internetowej MDK w Trzciance oraz w sekretariacie placówki.
5. W roku szkolnym 2018/2019 Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance organizuje
zajęcia z obszaru artystyczno- kulturowego (sekcja wokalno-instrumentalna, sekcja
plastyczna, sekcja teatralno-recytatorska i sekcja taneczna) oraz z obszaru sportoworekreacyjnego (sekcja sportowo-rekreacyjna, sekcja turystyczno- kulturalna, sekcja
techniczna: modelarstwo, robotyka).
6. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor MDK w Trzciance
7. Skład komisji rekrutacyjnej:
Elżbieta Karczewska
Eugeniusz Umański
Jerzy Hippmann
ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
Przyjmowanie dokumentów kandydatów do MDK w Trzciance i czuwanie nad ich
kompletnością
Udzielenie zainteresowanym wyczerpujących informacji na temat przebiegu rekrutacji
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KRYTERIA REKRUTACJI:
Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w MDK w Trzciance przeprowadza się na wolne
miejsca na danych zajęciach lub na nowopowstałe zajęcia organizowane przez nasz dom
kultury.
Jeżeli liczba złożonych wniosków nie jest większa aniżeli liczba wolnych miejsc na danych
zajęciach kandydaci zostają wpisani na listę uczestników zajęć wg kolejności zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na zajęcia organizowane
w MDK w Trzciance na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria główne określone w ustawie o systemie oświaty:
W przypadku dzieci i młodzieży:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku osób pełnoletnich:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność dziecka kandydata;
d. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący w
późniejszym terminie określi kryteria dodatkowe.
Sposób przeliczania kryteriów na punkty:
W przypadku dzieci i młodzieży:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

- 0-1pkt.
- 0-1pkt.
- 0-1pkt.
- 0-1pkt.
- 0-1pkt.
- 0-1pkt.
- 0-1pkt.

W przypadku osób pełnoletnich:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
- 0-1pkt.
b. niepełnosprawność kandydata;
- 0-1pkt.
c. niepełnosprawność dziecka kandydata;
- 0-1pkt.
d. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę; - 0-1pkt.
e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;
- 0-1pkt.
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SZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI:
- kandydat składa wniosek o przyjęcie do sekretariatu oraz zgłasza się do nauczyciela
prowadzącego zajęcia
- nauczyciel zapisuje kandydata na swoją listę, sprawdza predyspozycje kierunkowe oraz
przydziela do konkretnej grupy
-w przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, podczas rozmowy, że kandydat nie spełnia
warunków określonych w Statucie MDK lub w Regulaminie danej pracowni /np. granica
wiekowa/ wpisuje kandydata na swoją listę z adnotacją „nie podlega rekrutacji”
-nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest dostarczyć w/w listę kandydatów do
sekretariatu do dnia 14.09.2018
- Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje
wolnymi miejscami w stałych formach zajęć dyrektor przeprowadza rekrutację uzupełniającą.
- Rekrutacja uzupełniająca – II etap rekrutacji prowadzona jest od 17.09.2018 do końca roku
szkolnego, nowi uczestnicy mogą być przyjmowani do placówki w ciągu roku szkolnego na
wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samego kandydata , o ile jest pełnoletni, złożony
do Dyrektora MDK. Decyzję o przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego
podejmuje dyrektor MDK w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną formę zajęć.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowane przepisy
wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych
wydanych na ich podstawie.
Regulamin obowiązuje od 6 maja 2018 roku
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TERMINY REKRUTACJI

LP
1.

2.

3.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Wydawanie i przyjmowanie przez sekretariat i
nauczycieli poszczególnych kół wypełnionych
deklaracji

Rekrutacja kandydatów - wydawanie i
przyjmowanie wypełnionych deklaracji
uczestnictwa dla nowych kandydatów

Wydawanie i przyjmowanie przez sekretariat i
nauczycieli poszczególnych kół wypełnionych
deklaracji

TERMIN
27.08.2018 – 14.09.2018 r.
I etap rekrutacji
Cały rok, w tym, że
utworzenie grupy aby mogły
odbywać się zajęcia w danym
roku szkolnym z
poszczególnych zajęć
do 15.09.2018 zgodnie ze
Statutem.

Od 17.09.2018 do końca roku
szkolnego
II etap rekrutacji – rekrutacja
uzupełniająca
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