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ZASADY REKRUTACJI  

DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LĘBORKU 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,         

placówek i centrów; 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rozdział 6 „Przyjmowanie do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form  wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych 

placówek”. 

 

1. Dyrektor ogłasza zapisy do Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku na rok szkolny 

2022/2023. 

2. Zapisy uczestników zamieszkałych w Lęborku i w powiecie lęborskim przyjmowane są na 

podstawie Wniosku o przyjęcie na zajęcia wg kryteriów rekrutacji MDK Lębork (dla 

kandydatów na zajęcia MDK Lębork)  lub Wniosku, deklaracji kontynuacji                   

w zajęciach MDK Lębork (dla kontynuujących uczestnictwo w zajęciach MDK Lębork). 

3. Kandydaci zamieszkali poza powiatem lęborskim mogą być przyjęci na podstawie 

Wniosku, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem uczestnika na zajęcia do MDK 

Lębork zobowiązani są jego rodzice lub opiekunowie prawni lub uczestnik pełnoletni. 

5. Postępowanie rekrutacyjne do MDK w Lęborku przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana zarządzeniem przez dyrektora placówki. 

6. Rekrutacja uczestnika na zajęcia MDK w Lęborku polega na: 

a) pobraniu Wniosku o przyjęcie na zajęcia lub Wniosku, deklaracji kontynuacji                   

w zajęciach MDK ze skrzyni pobrania lub ze strony internetowej Młodzieżowego 

Domu Kultury w Lęborku, 

b) wypełnieniu i złożeniu Wniosku o przyjęcia na zajęcia lub Wniosku, deklaracji 

kontynuacji w zajęciach MDK do skrzyni podawczej placówki. 

7. Od 9 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r. rodzic lub uczestnik pełnoletni składają                           

do skrzyni podawczej MDK  „Wniosek, deklaracja kontynuacji w zajęciach MDK w 
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Lęborku” (dotyczy uczestników zajęć 2021/2022, którzy chcą kontynuować zajęcia w 

roku szkolnym 2022/2023). 

8. Od 23 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. rodzic lub kandydat pełnoletni składa                         

do skrzyni podawczej „Wniosek o przyjęcie na zajęcia do MDK w Lęborku” (dotyczy 

nowych osób).  

9. Od 13 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. przeprowadza się badanie uzdolnień 

kierunkowych do poszczególnych pracowni artystycznych i sportowych dla kandydatów 

na zajęcia MDK w Lęborku. Warunki badań kierunkowych ustalone przez Radę 

Pedagogiczną MDK w Lęborku podane są do wiadomości kandydatów do dnia 20 maja 

2022 r. 

10. Do 4 lipca 2022 r. dyrektor placówki podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia w MDK do poszczególnych 

pracowni artystycznych i sportowych. 

11. Do 5 lipca 2022 r. dyrektor placówki podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych pracowni artystycznych i sportowych. 

12. Kandydaci na zajęcia, którzy zostali zakwalifikowani, ale nie zostali przyjęci z powodu 

braku miejsc, mogą w pierwszej  kolejności ubiegać się o zapis do szkół o podobnym 

profilu, tam gdzie są wolne miejsca. 

13. Kandydaci na zajęcia zakwalifikowani, ale nie przyjęcie do koła zainteresowań 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. 

14. Do 31 sierpnia 2022 r. dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające (część I), jeżeli 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi 

miejscami w poszczególnych pracowniach artystycznych i sportowych. 

15. Do 30 września 2022 r. dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające (część II), 

jeżeli poszczególne pracownie dysponują wolnymi miejscami (m.in. z powodu ruchomego 

planu zajęć w szkołach i innych zajęć pozalekcyjnych, dojazdu). 

16. Nauczyciel w trakcie trwania roku szkolnego może przeprowadzić rekrutację 

uzupełniającą w przypadku, gdy w kole nie ma wymaganej liczby 12 uczestników                                   

z powiatu lęborskiego na skutek rezygnacji uczestnika. W tym celu nauczyciel ogłasza 

nabór uzupełniający, określa liczbę wolnych miejsc w kole oraz kryteria przyjęcia. 
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Podejmuje również działania: wizyty w szkołach, rozmowy z innymi uczestnikami, 

działania reklamowe (plakaty, informacja na stronach internetowych). 

17. Rodzicowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia do 7 dni od dni podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                    

i nieprzyjętych. 

18. Dyrektor wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia 

wniosku, o którym mowa wyżej. 

19. Rodzicowi przysługuje prawo do złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni 

od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

20. Rozstrzygnięcia, o którym mowa wyżej, dyrektor dokonuje na piśmie w terminie do 7 dni 

od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

21. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy rodzicowi skarga do sądu administracyjnego. 

22. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki gdy liczba kandydatów 

będzie wyższa niż placówka ma wolnych miejsc przeprowadzone jest postępowanie 

rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria – I etapu 

postępowania rekrutacyjnego: kryteria ustalone w ustawie o systemie oświaty w równej 

liczbie punktów (do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające 

spełnienie kryteriów): 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

23. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria – II etapu postępowania rekrutacyjnego: 

kryteria określone przez organ prowadzący Powiat Lęborski oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 
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Lp. Kryteria 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. 
Rodzina kandydata jest uczestnikiem 

Programu „Karta Dużej Rodziny”. 
2 pkt. 

kserokopia „Karty Dużej 

Rodziny” 

2. Kandydat, który posiada osiągnięcia  

w konkursach, turniejach, olimpiadach  

o tematyce odpowiedniej lub zbliżonej  

do rodzaju zajęć: 

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego, 

- finalista konkursu wojewódzkiego, 

- finalista konkursu powiatowego. 

 

 

 

 

12 pkt. 

10 pkt. 

  5 pkt. 

kserokopia dyplomów, 

zaświadczenie 

3. Kandydat, którego rodzeństwo jest lub było 

uczestnikiem zajęć w placówce. 2 pkt. 
oświadczenie rodzica / 

opiekuna prawnego 

4. Osiągnięcia kandydata w aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego (zwłaszcza w formie 

wolontariatu). 

 

2 pkt. 

kserokopia dyplomów, 

zaświadczenie 

 

24. Sprawy nie ujęte w zasadach rekrutacji rozstrzyga dyrektor MDK. 

 

 

 


