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REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE 

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W RACIBORZU 

 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) art.153 ust. 5 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 

młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 

rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.  

  

3. Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 

 

II. ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W 

RACIBORZU 

 

1. W terminie do końca czerwca każdego roku szkolnego uczestnicy zajęć organizowanych 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu składają deklaracje kontynuowania udziału 

w zajęciach w kolejnym roku szkolnym. 

 

2. Na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu mogą uczęszczać dzieci  

i młodzież w przedziale wiekowym: 3 - 25 lat, z powiatu raciborskiego i powiatów 

ościennych. 

 

3. Organizację zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa dyrektor placówki w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym. Za maksymalną liczbę wychowanków przyjmuje się 

25 osób - w uzgodnieniu z dyrektorem placówki.  

 

4. W miesiącu lipcu rozpoczyna się drugi etap rekrutacji dla nowych kandydatów. O przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń (wniosków). 

 

 

5. W przypadku dużej ilości chętnych na zajęcia -  nauczyciel decyduje o wcześniejszym 

zakończeniu rekrutacji i uruchomieniu listy rezerwowej. 

 

6. Cele zajęć organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu zostały 

określone w Statucie Placówki dostępnym na stronie internetowej Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu pod adresem: www.mdk-raciborz.pl . 

 

7. W przypadku dzieci poniżej 5. roku życia obowiązuje dodatkowa deklaracja pn. 

„OŚWIADCZENIE dla rodziców dzieci do lat 5”, podpisana przez rodzica lub opiekuna 

prawnego. (było: że jest możliwa tylko na podstawie złożonej deklaracji) 

 

http://www.mdk-raciborz.pl/
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8. Wzór deklaracji i wniosku, o którym mowa w punktach 1 i 4  są dostępne na stronie 

internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu pod adresem:  

www.mdk-raciborz.pl, w zakładce „O nas - pliki do pobrania”  w wersji elektronicznej oraz 

w sekretariacie Placówki w wersji papierowej. 

 

9. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu powołuje Komisję Rekrutacyjną  

i wyznacza jej przewodniczącego, przy czym: 

a) Komisja Rekrutacyjna zbierze się w składzie powołanym Zarządzeniem Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - przewodniczący i 2 członków. 

b) do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych; 

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

10. Kolejna rekrutacja odbywa się na zasadach wolnych miejsc w kole, o których decyduje 

nauczyciel w uzgodnieniu z dyrektorem placówki.  

 

http://www.mdk-raciborz.pl/

