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……………………………                                                                                   

(pieczęć placówki)         

REGULAMIN REKRUTACJI 

do Młodzieżowego Domu Kultury 

w Pruszkowie w roku szkolnym 2021/2022 

 Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

• Uchwała nr XLIII359/2018 Rady powiatu pruszkowskiego z dnia 27 marca 2018 r.  

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 

uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez 

powiat pruszkowski, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia. 

Regulamin rekrutacji określa zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Domu 

Kultury w Pruszkowie w roku szkolnym 2021/2022. 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Dzieci i młodzież przyjmowane są na zajęcia stałe do Młodzieżowego Domu Kultury 

w Pruszkowie, w roku szkolnym 2021/2022 po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na zajęcia organizowane przez 

placówkę. 

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów kontynuujących udział w zajęciach stałych oraz 

nowych kandydatów składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa lub wniosek o przyjęcie 

na zajęcia poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej MDK.  

5. Kandydat może uczestniczyć w roku szkolnym w maksymalnie trzech rodzajach zajęć. Jeśli  

w poprzednim roku uczestniczył w większej liczbie zajęć na wniosku o kontynuacji wybiera 

tylko trzy. W przypadku wyboru nowych zajęć uczestnicy muszą złożyć wniosek  

w rekrutacji dla nowych kandydatów. Łączna liczba zajęć nie może przekraczać trzech.  

6. W  celu  zapewnienia  odpowiedniej opieki podczas  zajęć w MDK, rodzic/opiekun prawny 

przekazuje dyrektorowi MDK uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju 

psychofizycznym kandydata. 

7. Na zajęcia stałe organizowane w placówce przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na 

obszarze powiatu pruszkowskiego. Kandydaci zamieszkali poza tym obszarem mogą być 

przyjęci na zajęcia w trybie postępowania uzupełniającego. 

8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach. W przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzany jest 

drugi etap: 

1) Na podstawie art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
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e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

2) Na podstawie  Uchwały nr XLIII359/2018 Rady powiatu pruszkowskiego z dnia  

27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez powiat pruszkowski, liczby punktów za każde  

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) rodzina kandydatki/a jest objęta opieką ośrodka pomocy społecznej; 

b) rodzic/opiekun prawny kandydatki/ka mieszka na terenie powiatu pruszkowskiego 

i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  

w Pruszkowie lub kandydat/ka pełnoletni/a mieszkający/a na terenie powiatu 

pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Pruszkowie; 

c) rodzeństwo kandydatki/a, uczestniczyło w roku szkolnym poprzedzającym 

postępowanie rekrutacyjne w zajęciach w tej samej placówce oświatowo-

wychowawczej. 

9. Po weryfikacji liczby kandydatów po I i II etapie rekrutacji i stwierdzeniu wolnych miejsc na 

zajęcia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń kandydatów.  

10. Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

11. Dane osobowe kandydatów przyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie 

dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat jest uczestnikiem zajęć stałych prowadzonych 

w placówce. 

12. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego  

są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. W przypadku zmiany danych osobowych lub rezygnacji z zajęć 

rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie drogą mailową na adres 

sekretariat@mdkpruszkow.pl. 

13. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą Prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 

 

II .  REKRUTACJA 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) weryfikacja wniosków pod względem formalnym, 

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych, 

c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych, zawierającej zakodowane dane kandydatów, 

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
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3. Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzona jest od 4 maja 2021 r. do 25 

czerwca 2021 r.  
4. Deklaracja o kontynuacji składana jest w terminie od 4 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.  

5. Wniosek o przyjęcie dla nowych kandydatów składany jest w terminie 17 maja 2021 r. 

do 27 maja 2021 r. 

6. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie ich na stronie www placówki. Z uwagi na ochronę danych 

osobowych listy zawierają dane kandydata w postaci zakodowanej. 

7. Termin podania list przyjętych kandydatów ustala się na 25 czerwca 2021 r.  

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia do placówki. 

9. Uzasadnienie odmowy przyjęcia z podaniem przyczyn przygotowuje na piśmie 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z pismem 

rodzica/opiekuna prawnego  kandydata lub kandydata pełnoletniego.  

10. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora 

MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia  

otrzymania uzasadnienia. 

11. Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie  

7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora MDK służy skarga  

do sądu administracyjnego. 

12. W terminie od 1 września 2021 r. do 5 września 2021 r. rodzic lub opiekun prawny 

kandydata musi potwierdzić wolę uczęszczania na zajęcia, na które został 

zakwalifikowany. Potwierdzenie woli dotyczy zarówno nowych kandydatów jak  

i kandydatów kontynuujących zajęcia. 

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje 

wolnymi miejscami w stałych formach zajęć, dyrektor przeprowadza rekrutację 

uzupełniającą. 

14. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w  Młodzieżowym Domu Kultury 

od 8 września 2021 r. do 20 września 2021 r.. 

15. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady jak przy rekrutacji. 

16. Termin opublikowania list przyjętych kandydatów z rekrutacji uzupełniającej ustala 

się na 20 września 2021 r. 

17. Kandydaci nieprzyjęci z powodu braku miejsc umieszczeni są na liście rezerwowej. 

18. Jeżeli Młodzieżowy Dom Kultury dysponuje wolnymi miejscami po 21 września 2021r., 

nowi kandydaci  mogą być przyjmowani do placówki  w ciągu roku szkolnego na 

wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub samego kandydata – o ile jest pełnoletni.  

O przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor  

w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną formę zajęć. 

19. Dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badań kierunkowych  

na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Badania mają na celu skierowanie 

uczestników zajęć do odpowiednich grup zgodnych z poziomem wiedzy i umiejętności.  

20. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o ile dyrektor placówki 

podejmie decyzję o ich zorganizowaniu powierza się nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia. 
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21. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 dotyczy następujących zajęć: 

Nazwa zajęć Liczba grup  

i liczba godzin 

dydaktycznych  

Wiek 

uczestników 

Krótki opis zajęć 

WZORNICTWO Dwie grupy,   

4 godziny 

Wiek 10-14 l. Uczestnicy zajęć biorąc udział w 

aktywnościach twórczych 

poznają etapy powstawania 

wzorów użytkowych 

wykorzystujących zarówno 

techniki manualne, jak i przy 

użyciu programów graficznych. 

„ZABAWY ZE 

SZTUKĄ” 

ZAJĘCIA 

ARCHITEKTONI

CZNE DLA 

DZIECI 

Dwie grupy,  

4 godziny 

Wiek 6 – 12 l. Dzieci uczą się tworzenia prac 

płaskich oraz przestrzennych 

tematycznie związanych z 

architekturą wnętrz oraz 

krajobrazu. Zgłębiają tajniki 

rozmaitych technik artystycznych 

rozwijając w ten sposób 

zdolności manualne, 

kreatywność, myślenie 

abstrakcyjne, a także umiejętność 

stosowania nieszablonowych  
rozwiązań. 

ŚPIEWAM I 

GRAM 

Jedna grupa,  

2 godziny 

Wiek  3 – 5 l. Od najmłodszych lat bardzo 

ważną dziedziną w rozwoju 

dziecka jest muzyka, bowiem 

kształtuje ona i ubogaca jego 

emocjonalność i osobowość. 

Pozwala również na redukcję 

stresu, wpływa na pamięć i 

pomaga w koncentracji. Badania 

wykazały że muzyka jest 

doskonałym narzędziem 

stymulującym wszechstronny 

rozwój. 

Zajęcia umuzykalniające 

Śpiewam i gram są miejscem, w 

którym Twoje dziecko będzie 

rozwijało się poprzez różne 

formy aktywności muzycznej. 

Będziemy poznawać wierszyki, 

powiedzenia i piosenki, 

będziemy poruszać się do 

muzyki, tańczyć i klaskać, 

zagramy na instrumentach i tym, 

co mamy pod ręką, nauczymy się 
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uważnie słuchać. Będziemy się 

dobrze bawić z muzyką. 
 

TANIEC Dwie grupy, 

5 godzin 

Wiek  4 – 13 l. Zajęcia wspomagają ogólny 

rozwój dziecka oraz wpływają 

pozytywnie na pamięć, 

szczególnie na pamięć ruchową 

kształtowaną przez powtarzanie 

sekwencji kroków i figur 

tanecznych. 

NAUKA GRY NA 

GITARZE 

Dwie grupy,  

4 godziny 

Wiek od 8 l. Zajęcia dla początkujących, 

których celem jest nauka gry na 

gitarze, poznanie podstawowych 

zasad muzyki oraz rozwój 

muzykalności i poczucia rytmu. 

Gitara dla wytrwałych to zajęcia 

doskonalące posiadane 

umiejętności dla uczestników z 

poprzednich lat. Nazwy grup: 

Gitara dla początkujących, Gitara 

dla wytrwałych (kontynuacja). 

ZAJĘCIA 

WOKALNE 

Cztery grupy,  

8  godzin 

Wiek od 6l. Zajęcia grupowe rozwijające 

umiejętności wokalne i 

wrażliwość muzyczną z 

elementami ruchu scenicznego. 

Praca odbywa się w oparciu o 

piosenki dziecięce, młodzieżowe, 

popularne, a zwieńczone 

koncertami. To także zajęcia 

grupowe, przygotowujące 

uczestników do własnej pracy z 

głosem, kształtujące poczucie 

rytmu i wrażliwość muzyczną. 

Nazwy zespołów wokalnych w 

ramach zajęć: „TRZY – CZTE – 

RY”,  „Między 

dźwiękami”, „Wokalove”, oraz 

zespół wokalny dla 

początkujących.   

ZAJĘCIA 

TEATRALNE 

Trzy grupy,  

12 godzin 

Wiek 6 – 15 l. Udział w zajęciach teatralnych 

umożliwia emocjonalny rozwój 

dziecka. Pozwala poznawać 

siebie, pomaga wyrabiać 

umiejętność wywoływania 

emocji i radzenia sobie z nimi. 

Pozwala odkryć inny świat, 

znaleźć motywację do 
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poszukiwania kreatywnych 

rozwiązań, rozwija wiarę w 

siebie. Ułatwia prezentację przed 

większym audytorium, poprawia 

świadomość artykulacji i 

poprawność wypowiedzi w życiu 

codziennym. Głównym celem 

zajęć teatralnych jest 

wspomaganie rozwoju młodego 

człowieka, dokonywanie w nim 

pozytywnych zmian, 

uwrażliwianie go na potrzeby 

otaczającego świata oraz 

przygotowanie go do aktywnego 

udziału w życiu kulturalnym. 

Zajęcia zakończone 

pokazem/spektaklem dla 

rodziców i zaproszonych gości, 

prezentacja efektów pracy na 

festiwalach i przeglądach 

twórczości dzieci i młodzieży. 

Grupy teatralne w ramach 

zajęć: Zabawa w Teatr (ZwT), 

Mucha nie siada 

(MNS), Marzenie Ściętej Głowy 

(MŚG). 

WARSZTATY Z 

KAMERĄ 

Jedna grupa,  

2 godziny 

Wiek 9-14 l. Zajęcia warsztatowe, 

przygotowujące do konkursów 

recytatorskich, skoncentrowane 

na scenicznej interpretacji 

tekstów literackich, 

wierszowanych i pisanych prozą, 

kształtujące umiejętność 

autoprezentacji. Warsztaty to 

przede wszystkim praca nad 

wybranymi przez uczestników 

tekstami oraz pomoc w 

dokonywaniu wyboru tekstu. 

Całoroczna praca poszerza 

umiejętności, wzbogaca repertuar 

młodego recytatora, uczy 

systematyczności i oswaja z 

prezentowaniem dłuższej 

wypowiedzi przed większym 

audytorium oraz przed kamerą. 

Nazwa własna zajęć: „Warsztaty 

Wiersz i Proza (WiP)”. 

PLASTYKA Dziewięć grup,                       

18 godzin 

Wiek  6,5 – 26 

l. (jeśli 

kandydat/ka  n

adal się uczy) 

Przekazywanie wiedzy i 

działalności praktycznej w 

dziedzinie sztuk pięknych z 

wyszczególnieniem plastyki. 

Pobudzenie wyobraźni, 
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wskazówki techniczno-

technologiczne w plastyce. 

Przygotowanie do egzaminów w 

szkołach artystycznych. 

RZEŹBA – CERA

MIKA 

Pięć grup,  

9 godzin 

Wiek 6 – 23 l. Zajęcia rzeźbiarsko ceramiczne, 

których celem jest stworzenie jak 

najlepszych warunków do 

rozwijania umiejętności i pasji 

dzieci oraz młodzieży z terenu 

Pruszkowa i okolic .Pracownia 

zapewnia specjalistyczne 

narzędzia i materiały do pracy w 

glinie z  możliwością zdobienia 

w różnorodnych 

technikach  wraz z wypałem w 

ceramicznym piecu. W 

atmosferze koleżeńskiej 

współpracy i artystycznej zabawy 

uczestnicy zajęć twórczo 

spędzają czas tworząc oryginalne 

i niepowtarzalne rzeźby, 

płaskorzeźby i formy użytkowe. 

JĘZYK 

ANGIELSKI 

Dwie grupy,  

4 godziny 

Wiek  7 – 13 l. Zajęcia z języka angielskiego dla 

dzieci mają na celu rozbudzanie 

zainteresowania językiem 

obcym. 

JĘZYK 

ROSYJSKI 

Trzy grupy,  

6 godzin 

Wiek  8 – 19 l. Praca nad wymową, intonacją, 

akcentem, prawidłowym 

ułożeniem zdań. Opowieści o 

tradycjach, kulturze i muzyce 

Rosji. Zajęcia  w formie 

dialogów, logicznych zabaw. 

JĘZYK POLSKI 

„TWÓRCZE 

PISANIE” 

Jedna grupa,  

2 godziny 

Wiek 14 – 20 l. Zajęcia Twórcze pisanie w 

kreatywny sposób kształtują 

umiejętność pisania dłuższych 

wypowiedzi pisemnych wśród 

uczniów. Zajęcia pobudzają 

twórcze, metaforyczne myślenie, 

pozwalają tworzyć i budować 

zakresy słownictwa 

wykorzystywanego w pracach 

pisemnych. Pomaga się uczniów 

rozwijać piśmiennicze pasje i 

zainteresowania polszczyzną. 
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JĘZYK POLSKI 

„NA START” 

Jedna grupa,  

2 godziny 

Wiek 7-14 lat Zajęcia Język polski na start 

ugruntowuje wiedzę zdobywaną 

na szkolnych lekcjach języka 

polskiego, rozbudowuje zasób 

słownictwa literackiego, poszerza 

konteksty użycia wyrażeń i 

trudniejszych sformułowań. Na 

lekcjach pracuje się nad 

podstawowymi umiejętnościami 

użycia języka ojczystego, jak 

również pracujemy nad 

zadaniami zleconymi uczniom w 

edukacji domowej. 

PROGRAMOWA

NIE 

Trzy grupy,  

6 godzin 

Wiek 7 – 13 l. Zajęcia z programowania to 

inicjatywa mająca na celu 

propagowanie nauki 

programowania wśród dzieci. 

Logiczne, algorytmiczne 

myślenie, zadaniowe podejście 

do stawianych problemów, 

szukanie różnych rozwiązań, 

analizowanie ich i wybieranie 

tych najbardziej optymalnych to 

umiejętności, które warto 

kształcić już od najmłodszych lat. 

Podczas zajęć zostaną 

przedstawione dziecku 

podstawowe pojęcia z 

programowania, technologii 

informatycznej. Stawianie 

pierwszych kroków w nauce 

programowania dobrze jest 

rozpocząć od najmłodszych lat. 

Na tym etapie kodowanie 

powinno sprowadzać się do 

wypracowania pewnego sposobu 

myślenia o językach kodowania 

jako ścieżce do celu i sposobie 

wyciągania logicznych 

wniosków.   

ZAJĘCIA 

NAUKOWE 

Cztery grupy,  

8 godzin 

Wiek 5 – 14 l. Zajęcia polegające na 

prowadzeniu różnorodnych 

eksperymentów i obserwacji, 

wprowadzające najmłodszych w 

świat nauki, a u starszych 

poszerzające i utrwalające 

wiedzę. Dla grupy najstarszej 

(13-14 lat czyli 7 i 8 klasa) będą 

to zajęcia przygotowujące do 

konkursów, egzaminów i 

rozszerzające zainteresowania 

naukami przyrodniczymi. Grupy 
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naukowe w ramach zajęć: 

„Ziemia”, „Powietrze”, „Woda”, 

„Ogień”. 

GRANIE I 

POZNAWANIE 

Trzy grupy,  

6 godzin   

Wiek 7-15 l. Głównym celem zajęć jest 

stworzenie dzieciom i młodzieży 

przyjaznej atmosfery do 

zwiększania swoich umiejętności 

i ogólnego rozwoju 

poznawczego, emocjonalnego i 

społecznego. Podczas zabawy, 

gry i rywalizacji uczestnicy zajęć 

utrwalają i uzupełniała wiedzę, 

zdobywaną podczas lekcji w 

szkole. 

Grając w planszówki dzieci 

niepostrzeżenie będą uczyć się 

historii, geografii, matematyki, 

ćwiczyć umiejętność czytania i 

pisania, zapamiętywania oraz 

liczenia. 

LOGIKA I 

MATEMATYKA 

Dwie grupy,  

4 godziny 

Wiek 6 – 10 l.  Głównym celem jest 

zainspirowanie uczestników do 

poszerzania swojej wiedzy z 

zakresu matematyki i logicznego 

myślenia. Zajęcia prowadzone są 

w formie gier i zabaw 

matematycznych i logicznych. 

ZAJĘCIA 

KOMPUTEROWE 

„MŁODY 

INFORMATYK” 

Jedna grupa,  

2 godziny 

Wiek 7 – 13 l. Zajęcia „Młody informatyk” 

kierujemy do dzieci, które chcą 

dowiedzieć się więcej z 

dziedziny informatyki. Podczas 

zajęć dzieci będą poznawały 

budowę komputera, laptopa oraz 

innych urządzeń IT. Dzieci 

poznają także podstawowe 

oprogramowanie komputerowe. 

Zajęcia mają na celu zwiększenie 

zainteresowania dzieci 

technologiami informacyjnymi, 

ale także rozwinąć u dzieci 

kompetencje z zakresu obsługi 

komputera oraz innych urządzeń. 

4. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor MDK może 

zmienić czasowo organizację pracy w MDK, w tym sposób organizacji zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  



10 
 

III . KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury  

w Pruszkowie w roku szkolnym 2021/2022 brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

kandydata  kryteriów: 

1 

Wielodzietność rodziny 

kandydata     (w rodzinie wychowuje się 

troje lub więcej dzieci ). 

1 Oświadczenia na wniosku. 

2 

Kandydat ma orzeczenie lekarskie 

o niepełnosprawności, o ile rodzaj 

niepełnosprawności nie wyklucza 

udziału w danej formie zajęć. 

1 

Orzeczenie o niepełnosprawności. 

(ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. 

zmianami) 

3 

Jedno z rodziców kandydata ma 

orzeczenie lekarskie 

o niepełnosprawności. 

1 j.w. 

4 
Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata. 
1 j.w. 

5 
Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata. 
1 j.w. 

6 
Samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie. 
1 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

 (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. 

zmianami) 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 1 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą. 

(ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej) 

  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego przeprowadza się drugi etap rekrutacji, w którym brane są pod uwagę następujące 

kryteria określone przez organ prowadzący na rok szkolny 2021/2022. 

  

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające 

spełnienie przez kandydata  

kryteriów: 

1.  
Rodzina kandydatki/a jest objęta opieką ośrodka 

pomocy społecznej. 

3 pkt. oświadczenie rodzica lub 

opiekuna prawnego albo 
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kandydata pełnoletniego o 

objęciu rodziny opieką 

ośrodka pomocy społecznej, 

w tym o wsparciu asystenta 

rodziny; 

2 

Rodzic/opiekun prawny kandydatki/ka mieszka 

na terenie powiatu pruszkowskiego i rozlicza 

podatek dochodowy od osób fizycznych w 

Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie lub 

kandydat/ka pełnoletni/a mieszkający/a na terenie 

powiatu pruszkowskiego i rozlicza podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Pruszkowie. 

2 pkt. oświadczenie potwierdzające 

fakt złożenia do urzędu 

skarbowego w Pruszkowie 

zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty); 

3 

Rodzeństwo kandydatki/a, uczestniczyło w roku 

szkolnym poprzedzającym postępowanie 

rekrutacyjne w zajęciach w tej samej placówce 

oświatowo-wychowawczej. 

1 pkt. oświadczenie rodzica lub 

opiekuna prawnego albo 

kandydata pełnoletniego o 

uczestnictwie rodzeństwa w 

roku szkolnym 

poprzedzającym 

postępowanie rekrutacyjne, w 

zajęciach w tą samej placówce 

oświatowo-wychowawczą. 

 

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do organów ustawowych mogących 

je potwierdzić. 

3. Dopuszcza się nie podawanie informacji na temat powyższych kryteriów. Nie podanie takich 

informacji, a co za tym idzie nieprzedłożenie żądanych dokumentów pozbawia kandydata 

przyznanych punktów dla danego kryterium. 

 

 

……………………………………………                                            ………………………………………… 

        (podpis dyrektora placówki)         (podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej) 


