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Załącznik do Zarządzenia nr 3/2015  

Dyrektora PMDK w Miastku 

 z dnia 08.04.2015 r. 

 

 

 

 

Regulamin „Zasady rekrutacji na zajęcia   

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku” 

 

Podstawa prawna: 1/ Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7); 2/ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą’; 3/ Statut PMDK 

 

1. O przyjęcie na zajęcia do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury (dalej PMDK  

w Miastku) może ubiegać się kandydat zamieszkały na obszarze powiatu bytowskiego  

w wieku od 5 do 25 lat. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem powiatu bytowskiego mogą być przyjęci  

na zajęcia organizowane przez placówkę, jeśli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury nadal dysponuje wolnymi 

miejscami na poszczególne zajęcia. 

3. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnik, którzy chcą kontynuować uczestnictwo  

w zajęciach w następnym roku szkolnym, składają do Dyrektora PMDK w Miastku 

deklarację o kontynuacji zajęć (załącznik nr 1). 

4. Wychowankowie pełnoletni lub rodzice/opiekunowie prawni wychowanków 

niepełnoletnich kontynuujących edukację PMDK nie biorą udziału w rekrutacji. 

5. Komisja Rekrutacyjna może nie zakwalifikować kandydata do PMDK w przypadku, gdy 

wcześniej był on, z przyczyn wychowawczych, skreślony z listy wychowanków PMDK. 

6. Rodzice kandydata lub pełnoletni kandydat, którzy ubiegają się po raz pierwszy  

o przyjęcie na zajęcia do PMDK, składają do Dyrektora PMDK w Miastku wniosek  

o przyjęcie na zajęcia (załącznik nr 2).  

7. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia do PMDK w Miastku 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. 

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. 



2 

 

  

9. W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PMDK  

w Miastku, niż ilość wolnych miejsc na I etapie w postępowaniu rekrutacyjnym brane są 

pod uwagę następujące kryteria: 

1) kryteria ustalone w ustawie o systemie oświaty w równej licznie punktów: 

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.; 

b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt.; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt.; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt.; 

f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie – 1 pkt.; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.; 

których spełnienie w formie oświadczenia potwierdzają rodzice/opiekunowie kandydata 

lub pełnoletni kandydat na wniosku o przyjęcie na zajęcia do PMDK. 

2) badanie uzdolnień kierunkowych do poszczególnych sekcji artystycznych – 20 pkt.; 

10. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania 

rekrutacyjnego przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia organizowane  

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku, na II etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia ich spełnienia i przypisane do nich punkty, uzgodnione z organem 

prowadzącym, są to: 

a) szczególnie uzdolnienia kandydata w danej dziedzinie potwierdzone zaświadczeniem 

wystawionym przez szkołę, do której uczęszcza kandydat – 5 pkt; 

b) rodzice lub rodzeństwo kandydata uczęszczali lub uczęszczają na zajęcia w PMDK  

w Miastku – 5 pkt; 

c) działalność wolontariacka kandydata potwierdzona zaświadczeniem o odbyciu 

wolontariatu – 2 pkt; 

d) rodzina kandydata objęta jest pomocą społeczną, potwierdzoną zaświadczeniem 

wystawionym przez właściwy ośrodek pomocy społecznej – 2 pkt. 

11. Do PMDK w Miastku, w myśl obowiązujących przepisów, mogą być przyjmowane  

w ramach integracji na ogólnie obowiązujących zasadach dzieci niepełnosprawne , jeżeli 

nie wymagają odrębnego trybu życia i specjalistycznej, indywidualnej opieki. 
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12. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego sporządza się listę kandydatów, 

którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do PMDK w Miastku i ogłasza listy 

przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc w sekcjach. 

13. Rodzice dzieci przyjętych potwierdzają wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach, pełnoletni 

samodzielnie poprzez złożenie do Dyrektora PMDK oświadczenia uczestnictwa 

(załącznik nr 3). 

14. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych na zajęcia do PMDK, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata na zajęcia do placówki. 

15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 12. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. 

16. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie  

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

17. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

18. Kandydaci na zajęcia zakwalifikowani, ale nie przyjęci do wybranej sekcji znajdują się na 

liście oczekujących, którzy w chwili rezygnacji z zajęć uczestnika przyjętego w rekrutacji, 

automatycznie zostanie powiadomiony o możliwości uczestnictwa w danych zajęciach  

wg kolejności na liście. 

19. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno 

się zakończyć do 10 września. 

20. Dokumentacja z przebiegu rekrutacji znajduje się u Dyrektora PMDK w Miastku. 

21. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w PMDK w Miastku  

na czas uczestnictwa wychowanka w zajęciach. 

22. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w PMDK w Miastku, przez okres roku, chyba że  

na rozstrzygnięcie dyrektora PMDK została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
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23.  Stałe terminy postępowania rekrutacyjnego na zajęcia w PMDK uzgodniono z organem 

prowadzącym, są to: 

1) 4 – 31 maja – składanie przez rodziców/ opiekunów lub pełnoletniego uczestnika 

deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach PMDK, 

2) 1 – 30 czerwca – składanie przez rodziców/ opiekunów lub pełnoletniego uczestnika 

wniosków o przyjęcie po raz pierwszy kandydata na zajęcia do PMDK, 

3) 1 – 7 lipca – wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie 

wolnych miejsc 

4) 8 lipca – 10 września – rekrutacja uzupełniająca, 

5) 1 – 15 września – złożenie oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach w danym roku 

szkolnym  

6) Od 11 września – przez cały rok szkolny – bieżące zapisy do sekcji na wolne miejsca 

– bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego. 

24. Dyrektor każdego roku, podaje harmonogram rekrutacji do publicznej wiadomości. 

 

 

Dyrektor PMDK 

Lucyna Lubieńska 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


