
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI I MŁODZIE ŻY NA ZAJĘCIA
 W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ W RADLINIE

 Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014r. Poz. 7).
2 .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i 
młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r. nr 109, poz. 631 na 
podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy OSO z dnia 7 września 1991r.).
3.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.w sprawie 
ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 52 poz. 466 ze zm.).
4.  Ustawa z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, 
poz. 926 ze zm.).

 I Postanowienia wst ępne

 Regulamin rekrutacji określa zasady postępowania dotyczące przyjmowania dzieci
i młodzieży na zajęcia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie. Celem regulaminu 
jest zapewnienie prawidłowego przebiegu rekrutacji, zgodnego z przepisami prawa 
oraz specyfiką i możliwościami placówki.

 II System przyj ęć wychowanków 

1. Wybór uc+zestnictwa w zajęciach przez dzieci i młodzież jest dobrowolny.
 2. Uczestnikami (wychowankami) zajęć są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach 
i przedszkolach na terenie powiatu wodzisławskiego. 
3. Wychowankowie uczęszczający na zajęciach w poprzednim roku i zamierzający 
kontynuować edukację w Ognisku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają 
deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku szkolnym. 
Deklarację kontynuowania zajęć należy pobrać i złożyć w sekretariacie Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej do dnia 5 czerwca każdego roku szkolnego (wzór deklaracji - 
załącznik 1).
 4. Rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni kandydaci pobierają wniosek 
zgłoszenia (na każdą formę zajęć) z sekretariatu placówki lub ze strony 
internetowej: www.oppradlin.pl (wzór deklaracji - załącznik 2).
 5. Wypełniony wniosek zgłoszenia rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni 
kandydaci składają do sekretariatu OPP lub nauczycielowi prowadzącemu 
określone zajęcia.
 6. Jeżeli kandydatów jest więcej niż miejsc na zajęcia, placówka przeprowadza 
postępowanie rekrutacyjne. W tym celu Dyrektor Ogniska powołuje Komisję 
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. 
7. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy kandydatów nie uczęszczających jeszcze do
placówki.
 8. Postępowania rekrutacyjnego nie prowadzi się jeżeli liczba wolnych miejsc, 
którymi dysponuje Ognisko jest wystarczająca dla zgłoszonych kandydatów. 



III Zasady rekrutacji wychowanków

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach

KRYTERIA BRANE POD UWAG Ę W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kieruje się następującymi kryteriami 
badając uzdolnienia przyszłych wychowanków.
 Na zajęcia przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów którzy:

 a) posiadają dyplomy, wyróżnienia, zaświadczenia wskazujące na udział w 
różnego rodzaju konkursach, przegladach- 8 pkt 
b)  kierowani są  przez wychowawców, nauczycieli  szkół zgodnie z 
indywidualnymi predyspozycjami, zainteresowaniami, zdolnościami – 8 pkt
 

2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc na zajęcia 
organizowane w placówce, brane będą kryteria wynikajace z przepisu art.20 ust.2 
ustawy o systemie oświaty:
 
a) wielodzietność rodzin (potwierdzone oświadczeniem) –1 pkt 
b) niepełnosprawność dzieci i młodzieży umożliwiająca udział w zajęciach 
(orzeczenie lekarskie) – 1 pkt
 c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie lekarskie) – 1 pkt
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie lekarskie) – 1 pkt
 e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie lekarskie) – 1 pkt 
f) kandydaci samotnie wychowywani w rodzinie (oświadczenie) – 1 pkt
 g) kandydaci objęci pieczą zastępczą (potwierdzone oświadczeniem) – 1pkt 

2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku zgłoszenia należy 
dołączyć wymagane oświadczenia i orzeczenia (potwierdzona kopia), które 
weryfikuje Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.

 HARMONOGRAM NABORU
 

1. Od 5 maja 2015 r. do 5 czerwca 2015 r.  – termin składania deklaracji o 
kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku w sekretariacie OPP.
 2. Od 6 czerwca 2015 r. do 6 lipca 2015 r.  przyjmowanie wniosków zgłoszenia 
dzieci i młodzieży w sekretariacie OPP wraz dokumentacją i oświadczeniami 
potwierdzającą spełnienie przez kandydata określonych kryteriów (załączniki 3-4). 
Udzielanie bieżących informacji o zapisach kandydatów.
 3. 21 sierpnia 2015r. godz. 10 00 - udostępnienie listy kandydatów.
Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym 
miejscu, w siedzibie Ogniska.
4. Od 21 sierpnia do 1 wrze śnia  - postępowanie uzupełniające w przypadku 
wolnych miejsc w Ognisku.
 5. W okresie poza rekrutacją o przyjęciu do Ogniska decyduje Dyrektor w miarę 
posiadanych wolnych miejsc. 



Tryb odwoławczy
 1. Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej do dyrektora placówki.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Ogniska rodzic kandydata może wystąpić 
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z 
wnioskiem. 
4. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic może wnieść w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w 
ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga administracyjna. 

Załączniki potwierdzaj ące spełnienie przez kandydata okre ślonych kryteriów 

1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. Kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub 
separację lub akt zgonu. 
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
4. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu na zajęcia do Ogniska rodzeństwa 
kandydata.
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (załącznik nr 3)
 6. Oświadczenie potwierdzające wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci w 
rodzinie) (załącznik nr 4).



 Załącznik nr 1

 …............................................................................ 

(nazwisko i imię rodzica (prawnego opiekuna) 

…........................................................................... 

adres zamieszkania 

DEKLARACJA KONTYNUACJI UDZIAŁU W ZAJ ĘCIACH OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W

RADLINIE ROK SZKOLNY 2015/2016

 Forma zajęć (nazwa koła) ….................................................................................

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................... 

Data urodzenia ..................................... miejsce urodzenia ….................................

Adres zamieszkania dziecka …...................................................................................
 ………………………………………………………………………………………………..

Adres email.................................................................................................................

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego:

 1. .......................................................(M) 

        2. ..................................................... (T)

 Deklaracja udziału w zajęciach jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo dziecka w 

występach, festiwalach itp. w mieście i poza nim oraz umieszczanie jego wizerunku na stronie internetowej 

OPP www.oppradlin.pl (dokumentacja działań i osiągnięć wychowanków) 

Prosz ę zaznaczyć właściwe (dotyczy niepełnoletnich uczestników zaj ęć):  

�Deklaruję opiekę dziecku w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej 
 lub 

�Wyrażam zgodę na samodzielne dojście na zajęcia i powrót do domu 

 OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem i regulaminami OPP. Oświadczam, że nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa wychowanka w wyżej wymienionych zajęciach.

 Wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym wniosku do celów rekrutacyjnych - 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 

926, ze zm.).

 …………...                                      ….......................................................................................................          

Data                                                  Podpis rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego uczestnika 



Załącznik nr 2

 WNIOSEK ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJ ĘCIACH
 OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W RADLINIE

Forma zajęć (nazwa koła) …..............................................................................

 Imię i nazwisko uczestnika zajęć …....................................................................

 Data urodzenia ...................................... miejsce urodzenia …..............................

Numer PESEL:

 Adres zamieszkania uczestnika:

 ………………………………………………………………………………………………………. 

Imiona rodziców/prawnych opiekunów (nazwisko jeśli jest inne niż uczestnika): 

matki …………………………………………………… telefon kontaktowy: …………………… 

ojca …………………………………………………….. telefon kontaktowy: ……………………

adres email............................................................................................................................
 

Wyrażam zgodę na umieszczenie numeru telefonu w dzienniku do zajęć tak / nie 
Proszę zaznaczyć właściwe (dotyczy niepełnoletnich uczestników zajęć): 

�Deklaruję opiekę dziecku w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej  
lub 

�Wyrażam zgodę na samodzielne dojście dziecka na zajęcia i powrót do domu  

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem i regulaminami Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Oświadczam,

że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa wychowanka w w/w zajęciach. Wyrażam zgodę 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym wniosku do celów rekrutacyjnych - Ustawa z dnia 29 

sierpnia 199 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku wychowanka na stronie internetowej Ogniska: 

www.oppbielsko.pl Deklaracja udziału w zajęciach jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo 

wychowanka w występach, konkursach, festiwalach itp. na terenie miasta i poza nim.

….............                                                        …..............................................................................................

 Data                                                               Podpis rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego uczestnika





Załącznik nr 3

 

…............................................................ 

miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem rodzicem samotnie wychowującym córkę /syna

 …...............................................................................................................
 imię i nazwisko córki/syna 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia

. ................................................... 

podpis rodzica (prawnego opiekuna) 



Załącznik nr 4

 …........................................................... 

miejscowość, data

 OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moja rodzina jest wielodzietna
 (troje i więcej dzieci w rodzinie). Na naszym utrzymaniu jest 
…................... (podać liczbę) dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży 
do ukończenia 26 roku życia. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.

 ….............................................................

podpis rodzica (prawnego opiekuna)



 KRYTERIA, WEDŁUG KTÓRYCH KOMISJA REKRUTACYJNA PRZY JMUJE DZIECI I MŁODZIEŻ

DO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

 KRYTERIA USTAWOWE  

1 Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej* 20

2 Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności 20

3 Jedno z rodziców kandydata ma orzeczenie o niepełnosprawności 20

4 Oboje rodzice kandydata maja orzeczenie o niepełnosprawności 20

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 20

6 Samotne wychowywanie kandydata 20

7 Kandydat objęty pieczą zastępczą 20

 KRYTERIA LOKALNE  

1 uczniowie kierowani przez poradnie psychologicznopedagogiczne oraz pedagogów 

szkolnych

8

2 uczniowie kierowani przez wychowawców szkół zgodnie z indywidualnymi 

predyspozycjami, zainteresowaniami, zdolnościami 

8

3  do placówki uczęszcza rodzeństwo kandydata 4

 * rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 


