
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO 
DLA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE 

 
ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
 
 
 
 

I ETAP: KONTYNUACJA 

 

27.04-15.05.2020 - składanie deklaracji o kontynuacji zajęć 

 

15.05.2020 - publikacja list kontynuujących zajęcia w PMDK 
 
 
15.05.2020  Publikacja oferty placówki. 

 

II ETAP: REKRUTACJA 

 

18.05-12.06.2020 - rejestracja nowych uczestników na zajęcia w PMDK 

 

15.06.2020 - podanie terminów badania predyspozycji 

 

16.06-19.06.2020 - badanie predyspozycji 

 

22.06.2020 -  podanie informacji dotyczącej wyników rekrutacji 

 

Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy Prawo Oświatowe 

 

10-08-.28.08.2020 – Składanie wniosków 

 

28.08.2020 - weryfikacja wniosków 

 

31.08.2020 – podanie informacji dotyczącej wyników rekrutacji uzupełniającej 

http://mdk.radom.pl/aktualnosci/2017-06/terminy-badania-predyspozycji-w-mdk
http://mdk.radom.pl/aktualnosci/2017-08/lista-przyjetych-w-rekrutacji-uzupelniajacej-do-mdk-na-rok-szkolny-20172018
http://mdk.radom.pl/aktualnosci/2017-08/lista-przyjetych-w-rekrutacji-uzupelniajacej-do-mdk-na-rok-szkolny-20172018


KRYTERIA NABORU 

 

Ustala się liczbę punktów za każde z kryteriów, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt. 
 

2. Niepełnosprawność kandydata - 10 pkt. 
 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 10 pkt. 
 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 10 pkt. 
 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 10 pkt. 
 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 10 pkt. 
 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 10 pkt. 
 
 
 

 

Kryteria określone Uchwałą Nr IX/78/2015 Rady Powiatu Będzińskiego 
z dnia 25.06.2015 r. 

 

1. kandydat posiada tytuł laureata konkursu lub festiwalu, lub przeglądu, lub 

zawodów sportowych albo posiada osiągnięcia na szczeblu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim – 10 pkt 
 

2. kandydat posiada tytuł laureata konkursu lub festiwalu, lub przeglądu, lub 

zawodów sportowych albo posiada osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim 

lub miejskim - 6 pkt 
 

3. kandydat jest uzdolniony w dziedzinie odpowiedniej do rodzaju zajęć do 

których aplikuje lub wykazuje zainteresowania odpowiednie do rodzaju 

zajęć do których aplikuje - 3pkt 
 

4. rodzeństwo lub dzieci kandydata uczęszczają do placówki, do której aplikuje-

3pkt 
 

5. kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej lub jedną formę zajęć stałych w 

placówce do której aplikuje – 3pkt 



 
 
 

 

Tryb odwołania od wyników rekrutacji 

 

(art. 158 ust. 6-9 Ustawy Prawo oświatowe): 
 

 

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej , publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce 

oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na 

kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
 

• Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w 

tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

• Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania uzasadnienia. 
 

• Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej 

placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o 

którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 


