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Terminarz Rekrutacji w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
na rok szkolny 2019/2020
rekrutacja
Czynności związane z postępowaniem rekrutacyjnym

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja
kandydatów spoza
gminy Lublin

Rekrutacja
kandydatów

Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestniczenia
w zajęciach
Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych z gminy Lublin
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

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 18 kwietnia
do 10 maja 2019
od 13 maja
do 31 maja 2019 r.
7 czerwca 2019 r.
do 14 czerwca 2019 r.
do 21 czerwca 2019 r.
do 28 czerwca 2019 r.
5 lipca 2019 r.

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

5 lipca 2019 r.

Składanie wniosków o przyjęcie w ramach postępowania
uzupełniającego
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 kandydata do placówki
Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
przez kandydata pełnoletniego lub rodzica kandydata
Rozpatrzenie odwołań przez dyrektora

do 6 sierpnia 2019

do 15 lipca 2019 r.
do 19 lipca 2019 r.
do 26 lipca 2019 r.
do 2 sierpnia 2019 r.

9 sierpnia 2019 r.
9 sierpnia 2019 r.
do 16 sierpnia 2019 r.
do 21 sierpnia 2019 r.
do 28 sierpnia 2019 r.
do 30 sierpnia 2019 r.
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Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:
O przyjęcie na zajęcia w MDK „Pod Akacją” w Lublinie mogą ubiegać się dzieci i młodzież
zamieszkałe na obszarze gminy Lublin.
1. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia,
w sekretariacie MDK „ Pod Akacją” w Lublinie, w ustalonym terminie.
Odpowiedni załącznik można pobrać na stronie www.mdk.lublin.pl.
2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia do pracowni tanecznej,
wokalnej i instrumentalnej będą przeprowadzone badania uzdolnień kierunkowych.
3. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce podane zostaną
do publicznej wiadomości w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Uczestnicy, którzy chcą kontynuować edukację składają deklarację kontynuacji
uczestnictwa w zajęciach u nauczyciela prowadzącego.
5. W przypadku wolnych miejsc w MDK „Pod Akacją” w Lublinie po zakończeniu
rekrutacji dyrektor może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
6. Kandydaci zamieszkali poza gminą Lublin mogą być przyjęci na zajęcia organizowane
przez MDK „Pod Akacją”, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacji
uzupełniającej zostaną wolne miejsca na poszczególne zajęcia.
Kryteria rekrutacji wynikające z art.131 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016r.:
1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców,
4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria rekrutacji określone przez organ prowadzący w brzmieniu Uchwały Rady Miasta Lublin:
1. Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa
w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2013r, o świadczeniach rodzinnych,
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.

