
1. ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA DO PRACOWNI MDK 

1. Nabór na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku 

Warmińskim obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież uczącą się        

i studiującą zamieszkującą na terenie Powiatu Lidzbarskiego lub spoza powiatu, jeżeli są 

uczniami szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo 

Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim. 

2. Kandydaci zamieszkali spoza Powiatu  Lidzbarskiego mogą być przyjęci na zajęcia 

organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku 

Warmińskim, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK dysponuje 

wolnymi miejscami do pracowni. 

3. Rodzic kandydata zapisuje go na wybrane zajęcia, składając wymaganą przez placówkę 

deklarację uczestnictwa.  

4. Kandydaci pełnoletni zapisują się osobiście.  

2. KRYTERIA NABORU 

1. Do Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 

przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca 

oraz absolwenci MDK: 

a) pracownia taneczna  (taniec nowoczesny)  – od 4 

lat taniec towarzyski – od 7 lat 

b) pracownia plastyczno – rękodzielnicza – od 4 lat 

c) pracownia fitness  (taniec sportowy) – od 7 lat 

d) pracownia taneczna ( taniec Zumba) – od 6 lat 

e) pracownia plastyczna – od 5 lat 

f) pracownie muzyczne ( nauka gry na instrumentach – od 7 lat, wokalne, wokalno-

muzyczne – od 6 lat) 

g) pracownia teatralna – od 7 lat 

h) pracownia pilates ( rytmika) – od 7 lat 

i) zajęcia sportowe ( w zależności od dyscypliny sportowej) 

2. O przyjęciu uczestników do Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto                  

w Lidzbarku Warmińskim decyduje kolejność zgłoszeń.  



3. Dzieci spoza  Powiatu Lidzbarskiego przyjmowane będą według następujących 

kryteriów: 

1) dziecko oraz jego rodzeństwo kontynuują edukację w placówce, 

2) są uczniami szkoły ponadgimnazjalnej, którego organem prowadzącym jest 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

4. Rodzice dzieci, które zostaną zapisane na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w 
danym roku szkolnym mają obowiązek wypełnienia karty uczestnictwa i dostarczenie jej 
do nauczyciela prowadzącego wybrane zajęcia. 

5. Karty, o których mowa w ust. 4, będą przyjmowane do 15 września każdego roku 

szkolenego –  w przypadku nowego uczestnika zajęć, natomiast w przypadku

kontynuacji edukacji w wybranych zajęciach ostatniego dnia czerwca danego roku 

szkolnego.

6. Brak wypełnionej karty w wyznaczonym terminie, będzie równoznaczny z rezygnacją 

udziału  w deklarowanych zajęciach i będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy 

przyjętych. Na wolne miejsce będzie przeprowadzony dodatkowy nabór z listy 

rezerwowej wyżej wymienionych kryteriów. 

7. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z zajęć w ciągu roku szkolnego na wolne miejsce 

przeprowadzony zostanie nabór z listy rezerwowej według wyżej wymienionych kryteriów. 

8. W przypadku braku powiadomienia nauczyciela o przyczynie nieobecności w ciągu 

miesiąca  dopuszcza się możliwość skreślenia uczestnika, a na jego miejsce 

przeprowadzony będzie nabór z listy rezerwowej. 

9. Każdy nowo przyjęty uczestnik będzie miał obowiązek dostarczenia wypełnionej i 

podpisanej przez rodziców/opiekunów karty uczestnictwa w wybranych zajęciach 

najpóźniej po miesiącu uczestniczenia w zajęciach.  

10. W karcie uczestnictwa w zajęciach uczestnik deklaruje pisemnie nazwę pracowni, do 

której będzie uczęszczał.  



ZASADY PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU 

KULTURY im. Ireny Kwinto w LIDZBARKU WARMIŃSKIM 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto

w Lidzbarku Warmińskim na rok szkolny jest przeprowadzane w placówce do

15 września danego roku szkolnego.

2. Ilekroć w treści zasad przyjmowania dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury jest 

mowa o: 

1) Młodzieżowym Domu Kultury – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Dom 

Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, działający w ramach Prawa 
Oświatowego, dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w 

Lidzbarku Warmińskim, 

2) dyrektorze Młodzieżowego Domu Kultury – należy przez to rozumieć dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. 

3) dziecku – należy przez to rozumieć uczestnika zajęć Młodzieżowego Domu Kultury 

im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 

4) kandydacie – należy przez to rozumieć – dziecko ubiegające się o przyjęcie na 

zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku 

Warmińskim, 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe                    

w  Lidzbarku Warmińskim 

6) staroście powiatu – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Lidzbarskiego, 

7) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby     ( podmioty) sprawujące piecze zastępczą nad dzieckiem, 

8) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodziny wychowujące troje             

i więcej dzieci, 

9) osobie samotnie wychowującą dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że ta osoba wychowuje wspólnie, co 

najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 



§ 2 

Kandydaci na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury  

im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 

1. Do Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim przyjmowani są 

kandydaci zamieszkujący na obszarze Powiatu Lidzbarskiego lub spoza powiatu, 

jeżeli są uczniami szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest 

Starostwo Powiatowe  w Lidzbarku Warmińskim. 

2. Do Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim przyjmowane są dzieci 

w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca oraz absolwenci 

MDK: 

 pracownia taneczna  (taniec nowoczesny)  – od 4 lat

 pracownia plastyczno – rękodzielnicza – od 4 lat 

 pracownia fitness  (taniec sportowy) – od 7 lat 

 pracownia taneczna (taniec Jazzowy) – od 6 lat 

 pracownia plastyczna – od 5 lat 

 pracownie muzyczne (nauka gry na instrumentach – od 7 lat,  

wokalne, wokalno-muzyczne – od 6 lat) 

 pracownia teatralna – od 7 lat 

 pracownia pilates (rytmika) – od 7 lat 

 zajęcia sportowe (w zależności od dyscypliny sportowej) 

3. Do Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim ,  

w myśl obowiązujących przepisów, mogą być przyjmowane w ramach integracji, na 

ogólnie obowiązujących zasadach dzieci niepełnosprawne ( z uwzględnieniem 

warunków lokalowych placówki ), jeżeli nie wymagają one odrębnego trybu życia  

i specjalistycznej indywidualnej opieki oraz nie zagrażają  bezpieczeństwu 

pozostałych uczestników w Młodzieżowym Domu Kultury. 

4. O przyjęciu dziecka na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury decyduje kolejność 

zgłoszeń dla dzieci mieszkających w Powiecie Lidzbarskim lub spełnienie kryteriów 

naboru z pkt. 3 dotyczącego dzieci mieszkających poza Powiatem Lidzbarskim. 



§ 3 

Etapy postępowania rekrutacyjnego 

1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Lidzbarskiego mogą być
zakwalifikowani do udziału w zajęciach do Młodzieżowego Domu Kultury im.
Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. W przypadku większej liczby
kandydatów niż miejsc w poszczególnych pracowniach placówki
przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne na zasadach rekrutacji
określonych w ustępie 2-3 ( zasady rekrutacji ).

2. Podczas rekrutacji brana jest pod uwagę suma punktów uzyskana w 
następujących kryteriach:
a) dziecko oraz jego rodzeństwo kontynuują edukację w placówce - 3 pkt.
b) są uczniami szkoły ponadgimnazjalnej, którego organem prowadzącym jest
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim – 2 pkt.



§ 4 

Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do Młodzieżowego Domu Kultury  

1. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury 
dokonuje zapisu dziecka na wybrane zajęcia, wypełnia odpowiednią deklarację i po 
przeprowadzonym naborze składa kartę uczestnictwa w wybranych zajęciach 
zgodnie z wypełnioną deklaracją uczestnictwa w zajęciach, z uwzględnieniem 
polityki RODO.

2. Deklaracja o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach zawiera: datę, imię i nazwisko

dziecka, szkołę i klasę, do której uczęszcza nazwę pracowni , adres zamieszkania,

telefon kontaktowy oraz czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego uczestnika zajęć.

3. Karta uczestnictwa w zajęciach zawiera: 

1) nazwę pracowni, 

2) imię, nazwisko, datę urodzenia uczestnika zajęć; 

3) nazwę szkoły i klasę uczestnika zajęć; 

4) imiona i nazwiska rodziców, adres rodziców, telefon kontaktowy, adres poczty 

elektronicznej rodziców;  

5) informacje dodatkowe o dziecku; 

4. Na prośbę dyrektora  lub nauczyciela Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny 

Kwinto w Lidzbarku Warmińskim rodzic uczestnika  zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną lub rodzinną 

dziecka. 



§ 5 

Postępowanie rekrutacyjne 

1. Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto        

w Lidzbarku Warmińskim przeprowadza dyrektor placówki, powołując komisję 

rekrutacyjną. 

2. Do zadania dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w 

Lidzbarku Warmińskim należy w szczególności: 

1) ustalenie maksymalnej ( bezpiecznej ze względu na miejsce prowadzonych zajęć) 

ilości uczestników na poszczególnych zajęciach; 

2) przyjęcie kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury, jeżeli w postępowaniu 

rekrutacyjnym został zakwalifikowany, a rodzic złożył wymagane dokumenty. 

       3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Młodzieży Dom Kultury 

im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim nie dysponuje wolnymi miejscami, komisja 

rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów na poszczególne zajęcia. 

4. kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani są według następujących kolejności: 

1) kandydaci zamieszkujący Powiat Lidzbarski 

2) inni kandydaci spełniający kryteria z § 3  ust. 2 

5. Podczas rekrutacji z listy rezerwowej kandydatów zamieszkałych poza Powiatem  

Lidzbarskim będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) dziecko oraz jego rodzeństwo kontynuują edukację w placówce, 

2) są uczniami szkoły ponadgimnazjalnej, którego organem prowadzącym jest 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim , 

3) Dane osobowe kandydatów i uczestników oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego gromadzona  jest w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto      

w Lidzbarku Warmińskim w celach postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  



§ 6 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego  

LP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE TERMIN 

1. Wydawanie i przyjmowanie przez 

nauczycieli poszczególnych pracowni 

wypełnionych deklaracji o kontynuacji 

uczestnictwa w danych zajęciach  

do 23 czerwca 

2.  Rekrutacja kandydatów - wydawanie i 

przyjmowanie wypełnionych deklaracji dla 

nowych kandydatów na uczestników 

wybranych pracowni 

od 1 czerwca do 15 

września  

3. Przyjmowanie kart uczestnictwa w 

zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury –

rodzice dzieci, które zostaną zapisane na 

zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury

im. Ireny Kwinto w Lidzbarku 

Warmińskim na rok szkolny mają 

obowiązek odebrać od nauczycieli lub z 

sekretariatu kartę uczestnictwa i oddać ja 

wypełnioną do 15 września. 

do 15 września  

- po 30 dniach zapisani po 

raz pierwszy uczestnicy 

4.  Przyjmowanie nowych uczestników z listy 

rezerwowej 

W ciągu roku szkolnego  
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