
Zasady rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane 
w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych: Młodzieżowym Domu Kultury 

„Pod Akacją” w Lublinie i Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Lublinie

 Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie skierowana jest do dzieci i młodzieży 
objętych obowiązkiem szkolnym (od 6 do 21 r.ż.), zamieszkałych na terenie gminy Lublin i odbywa się
wg określonego harmonogramu. 

Postępowanie rekrutacyjne dla nowych uczestników rozpoczyna się w terminie od 27 maja 2022 r. 
od wypełnienia Wniosku przez rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata, który znajduje się 
na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego www.edu.lublin.eu  .   

Wnioski należy składać w terminie do 15 czerwca 2022 r.

Aby uczestniczyć w rekrutacji należy:

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
3. kliknąć w zakładkę:  zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

 Złożenie wniosku:

Forma elektroniczna – proces wypełniania Wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „Zgłoś 
kandydaturę”, następnie podając dane kandydata w poszczególnych krokach formularza. Po jego 
zatwierdzeniu, należy zalogować się do właśnie utworzonego konta (loginem i hasłem), przejść 
do zakładki „Wniosek->Złóż wniosek”, i podpisać go elektronicznie używając opcji profilu zaufanego
lub podpisem kwalifikowanym. Po złożeniu podpisu elektronicznego pod Wnioskiem, nie ma już 
potrzeby składać wersji papierowej w wybranej placówce. Ważne: w przypadku podpisania wniosku 
w systemie profilem zaufanym lub popisem kwalifikowanym ta sama droga podpisywania pozostałych 
dokumentów musi być wybierana podczas kontynuowania procesu rekrutacji lub zmiany 
preferowanych zajęć.

Inne możliwości złożenia wniosku:

1. Forma mieszana – proces wypełniania Wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „Zgłoś 
kandydaturę”, następnie podając dane kandydata w poszczególnych krokach formularza. 
Przed zatwierdzeniem należy wydrukować Wniosek, sprawdzić poprawność wypełnionych 
danych, a na końcu zatwierdzić założenie konta przyciskiem „Zakończ”. Wydrukowany i 
podpisany Wniosek wraz z wymaganymi Zgodami (dokumenty znajdują się w zakładce „Pliki 
do pobrania”) należy dostarczyć do każdej placówki, której zajęcia znalazły się na liście 
preferencji kandydata.

2. Forma tradycyjna – od 1 września można pobrać i wydrukować  Wniosek oraz Zgody ze stron 
www placówek (zakładka rekrutacja). Należy wypełnić drukowanymi literami oba 
dokumenty, podpisać i złożyć w placówce, do której na zajęcia kandydat chce się zapisać. 
Wniosek można również otrzymać w sekretariacie dowolnego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Lublinie. 

Ważne: Każda placówka wymaga dołączenia właściwej dla niej Zgody na uczestnictwo 
w konkursach/imprezach/występach oraz rozpowszechnianie wizerunku kandydata. Kandydaci, którzy 
składają Wniosek w wersji papierowej (tradycyjnej lub mieszanej) są zobowiązani do załączenie takiej 
Zgody/Zgód do Wniosku.

https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/CMS/aplikacje_kandydat.aspx
http://edu.lublin.eu/
http://www.edu.lublin.eu/


Kandydaci, których Wniosek został podpisany  elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu
kwalifikowanego są zobowiązani dostarczyć Zgody najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć przez 
uczestnika.  

Niezależnie od formy złożenia Wniosku, jeśli został podany adres e-mail rodzica/rodziców lub 
pełnoletniego kandydata, na podany adres zostanie wysłana informacja o zaakceptowaniu Wniosku oraz
o przyjęciu kandydata na wybrane zajęcia.

Kontynuacja zajęć:

Uczestnicy, którzy chcą kontynuować zajęcia, składają  deklarację kontynuacji  w formie papierowej 
u nauczyciela prowadzącego w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie. Będą oni 
zakwalifikowani przez placówkę jako uczestnicy kontynuujący  zajęcia w kolejnym roku szkolnym.

Zapisy na nowe zajęcia dla osób już uczęszczających do MDK :

Uczestnicy kontynuujący  zajęcia w placówce rozwijającej zainteresowania i uzdolnienia mają 
założone  konto na portalu kandydata www.edu.lublin.eu  .   (szczegółowe informacje na temat 
odzyskania dostępów do konta znajdują się w Podręczniku dostępnym na stronie Kandydata 
w zakładce „Pomoc”).

Zalogowany uczestnik/kandydat przechodzi do zakładki „Wniosek”, a następnie wybiera opcję „zmień
dane osobowe” i wypełnia formularz rejestracji krok po kroku. Wniosek składa wg sposobów 
opisanych wyżej, jako kandydat na dodatkowe zajęcia.

1. Uczestnik może również pobrać pusty Wniosek papierowy ze strony portalu (zakładka „Pliki 
do pobrania”), wypełnić drukowanymi literami i podpisać, a następnie zanieść do placówki, 
do której chce rekrutować na dodatkowe zajęcia.

2. Uczestnik/kandydat może także udać się do placówki, w której kontynuuje zajęcia, gdzie 
otrzyma pomoc w procesie rekrutacji.

Kryteria brane pod uwagę w rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia 
organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej reguluje art. 144 Prawa 
Oświatowego ((Dz. U. z 2020 poz. 410 i 2021 r. poz. 4, rozdział 6).  

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie miasta 
Lublin lub uzyskania pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych1 niż liczba wolnych 
miejsc na zajęcia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę poniższe 
kryteria. Każde z kryteriów ma jednakową wartość punktową (2 pkt).

1. Wielodzietność kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
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.

1 Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia do pracowni: tanecznej, teatralnej, wokalnej i instrumentalnej mogą być 
przeprowadzane badania uzdolnień kierunkowych, w terminie określonym przez nauczyciela.

http://www.edu.lublin.eu/


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 
określone przez Organ Prowadzący2:

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 (2 pkt.)

2. Uczestnictwo rodzeństwa kandydata w zajęciach organizowanych przez dany młodzieżowy 
dom kultury (2 pkt.)

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 (2 pkt.).

Komisja Rekrutacyjna może zwrócić się do rodziców kandydatów/kandydatów pełnoletnich z prośbą 
o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonych na TAK 
kryteriów we Wniosku (art. 150 ust. 2 Prawa Oświatowego).

Jeśli nadal będzie więcej kandydatów niż wolnych miejsc liczy się kolejność zgłoszeń – w przypadku 
wniosków papierowych dostarczenie wniosku do placówki i jego akceptacja, w wersji podpisanej 
elektronicznie – data jego akceptacji.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia do pracowni: tanecznej, teatralnej, 
wokalnej i instrumentalnej mogą być przeprowadzane badania uzdolnień kierunkowych, 
w terminie określonym przez nauczyciela.

W Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” istnieje możliwość przyjęcia kandydatów poniżej 
6 r. ż. na wskazane zajęcia (Aktywny Maluch) lub w wyjątkowych sytuacjach Komisja Rekrutacyjna 
Młodzieżowych Domów Kultury może przyjąć kandydatów poniżej 6r.ż. :
- na wolne miejsca w zespole
- w przypadku uczestnictwa starszego rodzeństwa.
Ważne:  W przypadku chęci zapasania na zajęcia kandydata poniżej 6 r. ż, obowiązuje wersja 
papierowa wniosku !!!!

Ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w Placówce wywieszone zostaną 
na tablicy ogłoszeń w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji – 15 lipca 2022r.

Kandydaci zamieszkali poza gminą Lublin mogą być przyjęci na zajęcia organizowane przez 
Młodzieżowe Domy Kultury w Lublinie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
zostaną wolne miejsca na poszczególne zajęcia.

Kandydaci nieprzyjęci w procesie rekrutacji na wybrane zajęcia, zostaną umieszczeni na listach 
rezerwowych. Po zwolnieniu się miejsca zostaną przyjęci.

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  
w Lublinie prowadzi  rekrutację uzupełniającą w ciągu całego roku szkolnego.

2 Niniejsze kryteria zostały przyjęte  Uchwałą Nr 728/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 
uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


