Zasady rekrutacji uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie
w roku szkolnym 2018/19
Podstawa prawna:
Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
w roku szkolnym 2018/19 jest prowadzony zgodnie z:
 ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 poz. 59).
§1
Postanowienia ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów zainteresowanych udziałem w zajęciach
Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie w roku szkolny 2018/2019 prowadzane
jest od dnia 1 czerwca 2018 r. w stosunku do aktualnych uczestników zajęć oraz od
dnia 1 do 15 września 2018 r. w stosunku do osób dotychczas nieuczestniczących
w zajęciach placówki.
2. Ilekroć w treści zasad przyjmowania kandydatów jest mowa o:
 Młodzieżowym Domu Kultury (w skrócie MDK) – należy przez to rozumieć
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, działający w oparciu o przepisy ustawy
o systemie oświaty, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów,
 kandydatach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież ubiegające się o przyjęcie
na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie,
 organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Rzeszów,
 rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci,
 osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem.
§2
Kandydaci na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury.
1. Do Młodzieżowego Domu Kultury przyjmowani są kandydaci w wieku
przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca zamieszkujący na
obszarze Gminy Miasta Rzeszów w wieku od 5 do 21 roku życia. Jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK dysponuje wolnymi miejscami
mogą być przyjęci kandydaci w wieku od 22 do 25 roku życia.
2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasta Rzeszów mogą być przyjęci na
zajęcia, organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury, jeżeli po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, MDK dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia.
3. Wiek kandydatów do pracy w poszczególnych kołach, pracowniach i zespołach:
 zespół taneczny KORNELE – od 6 roku życia,
 zespół taneczny T-8 – od 5 roku życia ,
 Dziecięcy Zespół Artystyczny UŚMIECH – od 6 do 15 roku życia,
 Zespół Taneczny Form Nowoczesnych IMPET – od 11 roku życia,
 Zespół Tańca Ludowego RUDKI – od 13 roku życia,
 Zespół Tańca Ludowego RZESZOWIANKA – od 6 do 14 roku życia ,



















do grupy wokalnej ZTL ,,Rzeszowianka" :- od 7 do 14 lat,
Zespół Tańca Ludowego TRADYCJA – od 7 roku życia,
Dziewczęca Orkiestra Dęta – od 11 roku życia,
Klub Wesołego Dzieciaka – od 6 do 12 roku życia,
zajęcia muzyczno-ruchowe w MDK Nowy Świat - od 5 do 10 lat,
zajęcia rękodzieła artystycznego – od 5 roku życia,
zajęci plastyczne – od 5 roku życia,
zajęcia z grafiki komputerowej – od 7 do 16 roku życia,
zajęcia fotograficzne – od 8 roku życia,
zajęcia wokalne:
ul. Piłsudskiego 25 – od 8 roku życia,
ul. Osmeckiego 51 - od 7 roku życia,
zajęcia instrumentalno-wokalne - od 13 roku życia,
zajęcia teatralne – od 10 roku życia,
nauka języka angielskiego - od 5 do 13 roku życia,
szachy, warcaby – 6 do 16 lat,
zajęcia integracyjne i artystyczne z udziałem niepełnosprawnych – od 13 roku
życia
 Klub Młodych Animatorów Kultury – od 14 roku życia,
 „Nasz Świat” – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne – od 5 do 13 lat
 Klub „Zdrowo i bezpiecznie”:
 Stacja Owocny Dzieciak – od 6 do 10 lat,
 Stacja Kuchnie Świata – od 11-15 lat,
 pierwsza pomoc przedmedyczna - od 5 do 16 lat,
 bezpieczeństwo w ruchu drogowym - od 5 do 16 lat,
 Kuchnia Nastolatków – od 10 do 15 lat,
 Akademia Ruchu – zajęcia korygujące – od 5 do 13 lat,
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, MDK dysponuje wolnymi
miejscami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 4 rok życia.
§3
Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane
w Młodzieżowym Domu Kultury przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
obszarze Gminy Miasta Rzeszów oraz zamieszkałych poza Rzeszowem lecz
uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Rzeszów.
2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia
dyrektor MDK może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień
kierunkowych. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych oraz spełniają warunki
określone w ust. 1.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w
ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia organizowane w MDK , brane są pod
uwagę łącznie następujące kryteria:
 kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej – 1 pkt.,
 kandydat jest niepełnosprawny – 1 pkt.,






jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne - 1 pkt,
dwoje rodziców kandydata jest niepełnosprawnych – 1 pkt.,
rodzic kandydata samotnie wychowuje dziecko - 1 pkt.,
kandydat objęty jest pieczą zastępczą – 1 pkt.

§4
Etapy postępowania rekrutacyjnego
1. Ogłoszenie zasad i terminów rekrutacji.
2. Powołanie komisji rekrutacyjnej.
3. Nabór kandydatów spośród aktualnych uczestników zajęć.
4. Określenie dla nowych kandydatów liczby wolnych miejsc w poszczególnych kołach,
pracowniach oraz zespołach.
5. Nabór nowych kandydatów.
6. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia.
7. Nabór uzupełniający w trakcie roku szkolnego.
§5
Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do Młodzieżowego Domu Kultury
1. Rodzic aktualnego uczestnika zajęć lub pełnoletni uczestnik zajęć Młodzieżowego Domu
Kultury składa w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. deklarację kontynuacji zajęć w
nowym roku szkolnym według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2. Rodzic ubiegający się o przyjęcie niepełnoletniego kandydata lub pełnoletni kandydat do
Młodzieżowego Domu Kultury składa w terminie od 1 do 15 września 2018 r. wniosek o
przyjęcie na dowolnie wybrane zajęcia według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik
nr 2.
3. Na prośbę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, rodzice kandydata lub pełnoletni
kandydat na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną lub rodzinną.
§6
Postępowanie rekrutacyjne
1. Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Domu Kultury przeprowadza dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury, powołując komisję rekrutacyjną.
2. Do zadań dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury należy w szczególności:
 ustalenie maksymalnej ilości uczestników poszczególnych zajęć placówki,
 przyjęcie kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury, jeżeli w postępowaniu
rekrutacyjnym kandydat został zakwalifikowany do udziału w zajęciach MDK.
3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Młodzieżowy Dom Kultury nie
dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów
na poszczególne zajęcia.
4. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani są według następującej kolejności:
 kandydaci zamieszkujący na terenie Gminy Miasta Rzeszów spełniający kryteria
postępowania rekrutacyjnego,
 kandydaci spoza Gminy Miasta Rzeszów spełniający kryteria postępowania
rekrutacyjnego.
5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w celach
postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym kandydat korzysta z zajęć prowadzonych w placówce.

6.

7.

W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z zajęć w ciągu roku szkolnego na wolne miejsce
przeprowadzony zostanie nabór z listy rezerwowej według kryteriów o których mowa w
ust.4.
W przypadku wolnych miejsc na zajęcia na które nie stworzono list rezerwowych
rekrutacja prowadzona jest przez cały rok szkolny, a informacja o wolnych miejscach jest
publikowana na stronie internetowej MDK.

§7
Terminarz postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019
L.p.
Postępowanie rekrutacyjne
Termin
1.
Składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach do 15 czerwca 2018 r.
przez uczestników zajęć w roku szk. 2017/18
2.
Ogłoszenie naboru nowych uczestników zajęć wraz
od 2 lipca 2018 r.
z liczbą wolnych miejsc w poszczególnych formach
pracy
3.
Zapisy nowych uczestników zajęć na rok szk.
3 – 15 września 2018 r.
2018/19 – składanie wniosków.
4.
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych
18 września 2018 r.
5.
Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych
od 18 września 2018 r.
miejsc oraz z list rezerwowych.
w ciągu roku szk. 2018/19

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane
dokumenty oraz sposób przeliczania punktów obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019
przy rekrutacji na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie podlegają uzgodnieniu
z organem prowadzącym tj. Gminą Miastem Rzeszów

