
Zarzqdzenie nr 312022
Dyrektora Mlodzie2owego Domu Kultury im. Marii Gwizdak

ul. H. Ch. Andersena 4 w Warszawie
z dnia 25 kwielnia 2022 r.

w sprawie zasad postepowania rekrutacyjnego na zajgcia rozwijajqce
uzdolnienia i zainteresowania organizowane w plac6wce

w roku szkolnym 202212023

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) -
Rozdzial 6 ,,Pnyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania
przedszkolnego publicznych szk6l i publicznych placowek", a w szczegolno1ci na
podstawie arl. 144 tejZe ustawy oraz na podstawie zasad uzgodnionych przez Biuro
Edukacji m.st. Warszawy z dyrektorami placowek oSwiatowo-wychowawczych.

Rozponqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego oraz postQpowania uzupelniajqcego
do publicznych przedszkoli, szk6l i placowek (Dz. U. poz. 610); Ustawa Prawo
OSwiatowe art. 157.

Podstawa prawna:

Zarzqdza siq, co nastqpuje:

1. Nab6r dzieci i mtodzieZy na z4ecia rozwijajqce uzdolnienia i zainteresowania
w roku szkolnym 202212023 prowadzony bgdzie zgodnie z zasadami
postgpowania rekrutacyjnego na zajgcia rozwijajqce uzdolnienia i

zainteresowania organizowane w publicznych plac6wkach oSwiatowo-
wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 202212023.

2. Rekrutacja bgdzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronq:
https://mdkande rsena.edupage. org oaz przy wsparciu elektronicznego
system u rekrutacji : wa rszawa- pozaszkol ne. pz. ed u. p I i wediug zasad tam
okre5lonych.

3. Wypelniony zgodnie z instrukcjq formularz zgloszeniowy i odrqcznie podpisany
prosimy dostarczy6 osobiScie lub przeslac w terminie wyznaczonym w
harmonogramie na adres Mlodzie2owy Dom Kultury im. Marii Gwizdak ul. H.

Ch. Andersena 4, 01 -91 1 Warszawa.
4. Postgpowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego

opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pelnoletniego.
5. Terminy rekrutacji zgodnie z zalqczonymi tabelami.
6. Do pzeprowadzenia rekrutacji powoluje sig komisjg rekrutacyjnq w roku

szkolnym 202212023.
7. O pzyjgciu na wybrane zajecia decyduje liczba uzyskanych punkt6w wedlug

zasad postqpowania rekrutacyjnego na zajgcia rozwijajqce uzdolnienia i

zainteresowania organizowane w publicznych plac6wkach o6wiatowo -



Harmonogram zapis6w dla kandydat6w

do plac6wek wychowania pozaszkolnego iogniska artystycznego w roku szkolnym 2OZZlzOzt

REKRUTACJA UZUPETNIAJACA

5 maja
godzina 12.00

13 maja

Bodzlna 16.00
Rejestracja (logowanie siq )w systemie kandydat6w kontynuujacych

5 maja
godzina 12.00

13 maja
godzina 19.00

Zloienie w plac6wce / plac6wkach deklaracji
kontynuacji przez kandydat6w kontynuujqcych

16 maja
godzina 15.00

31 maja
godzina 16.00

16 maja
godzina 16.00

31 maja
godzina 18.00

Zloienie w plac6wce / plac6wkach

wniosku przez nowych ka ndydat6w

3 czerwca

Udzial w badaniach uzdolnieri kierunkowych,
o ile organizowane sE na zajecia, na kt6re kandydat ubiega siq o

przyjqcie w wybranej plac6wce lub w plac6wkach w szczeg6lowych
terminach okreSlonych przez dyrekto16w poszczeg6lnych plac6wek

Opublikowanie list kandydat6w zakwalifi kowanych
i niezakwalifikownaych

23 czerwca
godzina 12.00

Opublikowanie list kandydat6w przyjqtych i nieprzyjqtych

27 c?etwca

Bodzina 12.00
Aktua lizacja wykazu wolnych miejsc

Data
Etap rekrutacji / czynno6i kandydata ijego rodzic6w

od do

16 sierpnia
godzina

12.00

19 sierpnia
godzina

14.00

15 sierpnia
godzina

72.OO

19 sierpnia
godzina

16.00
Zlo2enie w plac6wce / plac6wkach wniosku przez kandydat6w

wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 202212023 (zasady

dostqpne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym pod adresem: warszawa-
pozaszkolne.ozo.edu.pl - w zakladce zasady rekrutacji).

Rejestracja (logowanie sie) w systemie nowych kandydat6w

1.8 czerwca

22 czetwca
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie siq) w systemie kandydat6w



19 sierpnia 26 sierpnia

Udzial w badaniach uzdolnie6 kierunkowych,
o ile organizowane sq na zajqcia, na kt6re kandydat ubiega siQ o

przyjqcie w wybranej plac6wce lub w plac6wkach w szczeg6lowych
terminach okreilonych przez dyrektor6w poszczeg6lnych plac6wek

30 sierpnia
godzina 12.00

Opublikowanie list kandydat6w zakwaliflkowanych i

niezakwalifikownaych

30 sierpnia
godzina 15.00 opublikowanie list kandydat6w przyjqtych i nieprzy.iqtych

3l sierpnia
godzina 16.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTAC.JA NA WOLNE MIEJSCA

Data
Etap rekrutacji / czynno6i kandydata ijego rodzic6w

od do

l wrze6nia
godzina 10.00

Rejestracja (logowanie siq) w systemie kandydat6w

l wrzeSnia
godzina 1.2.00

zto2enie w placdwce / placowkach wniosku przez kandydat6w

od 1 wrzeSnia
godzina 12.00

Decyzja dyrektora plac6wki o przyjqciu kandydata

od 1 wrze6nia
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
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