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ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE  W MŁODZIEŻOWYM 

CENTRUM KULTURY W LEGNICY W  ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Młodzieżowe Centrum Kultury jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, która 

realizuje cele i zadania określone w ustawie  Prawo Oświatowe art.2, pkt 3, a także w oparciu o 

przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów organizacji i zasad 

działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych oraz ramowego statutu publicznej 

placówki wychowania pozaszkolnego.Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia 

oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2021/2022 jest prowadzony na 

podstawie odpowiednich przepisów  ustawy Prawo  Oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 

2018 poz. 996 z późn zm.) 

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W MŁODZIEŻOWYM 

CENTRUM KULTURY 

1. Rodzic kandydata zapisuje go na wybrane zajęcia, składając wymagane przez placówkę 

dokumenty  w sekretariacie przy ul. Mickiewicza 3.  

2. Do Młodzieżowego Centrum Kultury przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, 

młodzież ucząca się i studiująca odpowiednio na zajęcia : 

a) taneczne  – od 5 roku życia 

b) plastyczne – od 5  roku życia 

c) muzyczne  ( nauka gry na instrumentach, wokalne ) –  od 6 roku życia 

d) teatralne – od 5  roku życia 

e) modelarskie  – od 11 roku życia 

f) gimnastyki korekcyjnej - od 6 roku życia 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest złożenie w ustalonym terminie Deklaracji kontynuacji 

uczestnictwa lub Wniosku o przyjęcie na zajęcia. Wzór deklaracji i wniosku dostępny jest  na 

stronie www.mck.legnica.eu w zakładce Rekrutacja  

 

4. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce podane zostaną do publicznej 

wiadomości w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostępnym na stronie 

www.mck.legnica.eu w zakładce Rekrutacja. 

 

1. Kryteria naboru  

Kryteria rekrutacji wynikające z art.131 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r.: 

1. Do Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy przyjmuje  się dzieci w wieku przedszkolnym, 

szkolnym, młodzież uczącą się i studiującą zamieszkałą na terenie Miasta Legnica. 

2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria o jednakowej wartości: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata  

3) niepełnosprawność jednego rodziców kandydata; 

http://www.mck.legnica.eu/
http://www.mck.legnica.eu/
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4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą; 

 

Lp 

 

Kryterium naboru 

 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

1. wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie o wielodzietności rodziny  

2. niepełnosprawność kandydata 10 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) 

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 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację , lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem  

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 

 

Zgodnie z art.131 ust 3 ustawy Prawo Oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość. Na potrzeby rekrutacji 

każdemu z nich przypisano wartość 10 pkt.  

 

3. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

Kryteria stosowane na drugim etapie rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia organizowane w placówce oświatowo-wychowawczej 

 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1. 

rodzice/rodzic kandydata wskazali Legnicę jako 

miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu 

podatkowym od osób fizycznych 

8 

kserokopia pierwszej strony złożonego 

zeznania podatkowego PIT za rok 

poprzedzający rok, w którym odbywa się 

postępowanie rekrutacyjne wraz z 

dowodem potwierdzającym złożenie 

zeznania 

2. 
uczestniczenie kandydata co najmniej 1 rok w 

zajęciach stałych organizowanych w placówce 
4 

oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

3. 
posiadanie zainteresowań i uzdolnień kierunkowych, 

które kandydat może rozwijać w placówce 
2 

oświadczenie rodziców /prawnych 

opiekunów 

4. 
sukcesy kandydata w dziedzinie, z której zajęcia 

organizowane są w placówce 
1 

kserokopie dyplomów potwierdzających 

osiągnięcia 

 

 

2.  Postępowanie rekrutacyjne  

1.  Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Centrum  Kultury przeprowadza powołana przez 

dyrektora  komisja rekrutacyjna  zgodnie z Harmonogramem Rekrutacji na rok 2021/2022. 
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2.  Do zadań komisji rekrutacyjnej Młodzieżowego Centrum  Kultury należy w szczególności: 

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,   sporządzenie protokołu oraz listy 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia 

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

na zajęcia, przyjętych i nieprzyjętych. 

 

3. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały 

wolne miejsca w grupie zajęciowej o przyjęciu  na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki. 

 

3.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym do Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy na rok szkolny 2021/2022 

Lp. Zadanie 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu  

rekrutacyjnym uzupełniającym 

1. Złożenie deklaracji kontynuowania 

udziału w zajęciach w roku szkolnym 

2021/2022 przez rodzica kandydata lub 

pełnoletniego kandydata 

17. 05. 2021 r. - 25. 05. 2021 r. ----------------- 

2. Przyjmowanie wniosków  

o przyjęcie do placówki w roku 

szkolnym 2021/2022 wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie kryteriów 

26. 05. 20211r. - 09. 06. 2021 r. 20. 07. 2021 r. - 23. 07. 2021 r. 

3. Weryfikacja wniosków przez komisję 

rekrutacyjną  

i dokumentów pod kątem spełniania 

przez kandydata kryteriów 

10. 06. 2021 r. - 15. 06. 2021r. 26. 07. 2021 r. - 28. 07. 2021 r. 

4. Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 
16. 06. 2021 r. 29. 07. 2021 r. 

5. Rezygnacja przez rodzica kandydata lub 

pełnoletniego kandydata 

zakwalifikowanego z uczestnictwa w 

dalszym procesie rekrutacji poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia 

17. 06. 2021r. -  22. 06. 2021 r. 30. 07. 2021 r. - 03.  08. 2021 r. 

6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych na rok szkolny 

2021/2022 
23. 06. 2021 r. 04. 08. 2021 r. 

7. Rodzic kandydata lub kandydat 

pełnoletni może wystąpić  

o sporządzenie uzasadnienie odmowy 

przyjęcia  

24. 06. 2021 r. - 30. 06. 2021 r. 05. 08. 2021 r. - 11. 08. 2021 r. 

8.  Sporządzenie pisemnego uzasadnienia 

odmowy przyjęcia  
01. 07. 2021 r. - 05. 07. 2021 r. 12. 08. 2021 r. -  16. 08.2021 r. 

9. Odwołanie rodzica lub pełnoletniego 

kandydata od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 
06. 07. 2021 r. - 12. 07. 2021 r. 17. 08. 2021 r. - 23. 08. 2021 r. 

10. Rozpatrzenie odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

przez dyrektora placówki 
13. 07. 2021 r. - 19. 07. 2021 r. 24. 08. 2021 r. - 30. 08. 202` r. 

11. Zakończenie postępowania 

rekrutacyjnego (w tym uzupełniającego) 
--------------------- 31. 08. 2021 r. 
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5. Procedura odwoławcza   

 

1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych 

kandydatów, rodzic lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie 

odmowy przyjęcia na zajęcia. 

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w pkt.1 sporządza się w terminie 5 dni od dnia otrzymania 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia. 

3.  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/kandydat  może  wystąpić do dyrektora    

z odwołaniem  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dniu  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  

  

Dyrektor  

Młodzieżowego Centrum Kultury  

w Legnicy 

 Beata Kwiecień 


