REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2
Oferta zajęć - Terminy - Kryteria - Wniosek z załącznikami
do pobrania z naszej strony: www.mdk2.lublin.pl lub w siedzibie MDK2

Zasady rekrutacji na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 na rok szkolny 2016/2017
wprowadza się na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)
Uczestnicy zajęć z poprzedniego roku szkolnego mają prawo złożyć „Deklarację o kontynuowaniu
zajęć w roku szkolnym 2016/2017”.
Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia przyjmujemy kandydatów
zamieszkałych na obszarze gminy Lublin.
Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia będą przeprowadzone badania uzdolnień
kierunkowych do pracowni tanecznej, wokalnej i instrumentalnej na warunkach ustalonych przez Radę
Pedagogiczną.
Przy większej ilości kandydatów jak miejsc na zajęcia, będą brane pod uwagę kryteria ustawowe i
organu prowadzącego.
Kryteria określone w Ustawie o systemie oświaty:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
I etap
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria określone przez organ prowadzący w brzmieniu Uchwały Rady Miasta Lublin NR 131/V/2015
z 26.03.2015 r. :

II etap

1) Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100 % kwoty, o której mowa w art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 114 z późn. zmianami).
2) Uczestnictwo rodzeństwa kandydata w zajęciach organizowanych przez dany
młodzieżowy dom kultury,
3) Kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiady lub konkursu artystycznego o zasięgu
ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na
który prowadzona jest rekrutacja.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Lublin mogą być przyjęci na zajęcia organizowane
przez MDK nr 2, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, będą wolne miejsca na
poszczególne zajęcia. Przy większej ilości kandydatów jak miejsc na zajęcia będą brane pod uwagę
kryteria określone w brzmieniu ustawy i organu prowadzącego placówkę.
W trakcie roku szkolnego na zwolnione miejsca dyrektor placówki przyjmuje chętnych uczniów
zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest złożenie Wniosku o przyjęcie na zajęcia wraz z
załącznikami w sekretariacie MDK nr 2.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14a

Terminarz Rekrutacji 2016/2017
Czynności związane z postępowaniem rekrutacyjnym
Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach

Rekrutacja
kandydatów
spoza gminy Lublin

Rekrutacja kandydatów

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia
Badanie uzdolnień kierunkowych kandydatów na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną do
pracowni: wokalnej, instrumentalnej i tanecznej
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z gminy Lublin

od 15 kwietnia 2016 r.
do 17 maja 2016 r.
od 18 maja 2016 r.
do 31 maja 2016 r.
2 i 3 czerwca 2016 r.
6 czerwiec 2016 r.
8 czerwiec 2016 r.

Wystąpienie rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez dyrektora uzasadnienia przyczyn odmowy przyjęcia

do 16 czerwca 2016 r.

Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez kandydata pełnoletniego lub
rodzica kandydata
Rozpatrzenie odwołań przez dyrektora

do 29 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych spoza gminy Lublin
Wystąpienie rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 czerwca 2016 r.

do 6 lipca 2016 r.
7 lipiec 2016 r.
do 14 lipca 2016 r.

Sporządzenie przez dyrektora uzasadnienia przyczyn odmowy przyjęcia
Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez kandydata pełnoletniego lub
rodzica kandydata

do 20 lipca 2016 r.

Rozpatrzenie odwołań przez dyrektora
Składanie wniosków o przyjęcie w ramach postępowania uzupełniającego

do 3 sierpnia 2016 r.

Badanie uzdolnień kierunkowych kandydatów na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną
Rekrutacja uzupełniająca

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Wystąpienie rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez dyrektora uzasadnienia przyczyn odmowy przyjęcia
Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez kandydata pełnoletniego lub
rodzica kandydata
Rozpatrzenie odwołań przez dyrektora

do 27 lipca 2016 r.

do 4 sierpnia 2016 r.
5 sierpień 2016 r.
8 sierpień 2016 r.
8 sierpień 2016 r.
do 13 sierpnia 2016 r.
do 18 sierpnia 2016 r.
do 25 sierpnia 2016 r.
do końca sierpnia 2016 r.

