
Regulamin rekrutacji 

do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika 

Konarzewskiego Seniora 

na rok szkolny 2021/2022 

 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i 

publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych opublikowano: Dz. U. z 2014 r., poz. 686.) 

2. Statut Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora                   

w Rydułtowach. 

3. Art. 142 ust z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60)  

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego 

§ 1 

1. Przebieg rekrutacji do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika 

Konarzewskiego Seniora obejmuje: 

• ogłoszenie o rekrutacji do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika 

Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach, 

• przyjmowanie kwestionariuszy 

• badanie predyspozycji i uzdolnień kierunkowych 

• ogłoszenie wyników naboru 

 

2. Ognisko przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając 

rekrutację w następujących formach: 

• na tablicy ogłoszeń dla rodziców 

• na stronie internetowej POP w Rydułtowach - http://pop-rydultowy.pl/ 

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 

§ 2 

1. Do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora na 

dany rok szkolny przyjmowane są dzieci w wieku od 6 lat. 

2. Nabór na zajęcia do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika 

Konarzewskiego Seniora obejmuje dzieci w wieku szkolnym i młodzież uczącą się                

z powiatu wodzisławskiego. 

http://pop-rydultowy.pl/


3. Kandydaci zamieszkali poza powiatem wodzisławskim mogą być przyjęci na zajęcia, 

jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponować będzie 

wolnymi miejscami na te zajęcia. 

4. Rekrutacja do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego 

Seniora w Rydułtowach odbywa się raz do roku. 

5. Kandydatów przyjmuje się według spełnienia kryteriów. 

6. Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) ankiety kandydata 

(wniosku o przyjęcie) jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane 

warunki (Regulamin Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika 

Konarzewskiego Seniora) i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

7. Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym dziecko korzysta z nauki w Państwowym Ognisku 

Plastycznym im. Ludwika Konarzewskiego Seniora. 

8. Dane osób nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w Ognisku przez okres roku. 

 

III. Kryteria naboru 

1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia przeprowadzane będzie 

badanie uzdolnień kierunkowych. 

2. Na zajęcia przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik badania. 

3. W przypadku równorzędnych wyników badania uzdolnień kierunkowych brane będą 

pod uwagę łącznie kryteria wynikające z przepisu art. 131 ust.2 oraz art. 136 ust. 3 

punkt 2 ustawy prawo oświatowe: 

 wielodzietność rodziny kandydata – 1pkt; 

 niepełnosprawność kandydata – 1pkt ; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1pkt ; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1pkt; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1pkt; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1pkt; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1pkt. 

 

IV. Harmonogram i przebieg rekrutacji 

§ 3 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących 

terminach: 

 



Lp.  Data  Czynność  
1  od 08.03.2021r., godzina 13:00  

do 08.04.2021r., godzina 19:00  
Postępowanie 
rekrutacyjne.  
Rodzice składają 
wniosek w ognisku.  
Do wniosku dołączają 
stosowne oświadczenia i 
inne dokumenty.  

2  16.04. 2021r.  Badanie uzdolnień 
kierunkowych – 
POSIEDZENIE 
KOMISJI.  

3  26.04. 2021 r.  Podanie do publicznej 
wiadomości  
listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w wyniku 
rekrutacji.  

 

1. Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne. 

 

V. Postępowanie uzupełniające 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal 

dysponować będzie wolnymi miejscami dyrektor przeprowadzi postępowanie 

uzupełniające. Postępowanie to przeprowadza się zgodnie z procedurami do końca 

sierpnia. 

 

VI. Wymagane dokumenty 
 

1. Wniosek o przyjęcie na zajęcia do Państwowego Ogniska Plastycznego im. 

Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach składa się do sekretariatu 

placówki – wzór do pobrania. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

a. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata; 

b. imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

c. adres zamieszkania rodziców i kandydata; 

d. numery telefonów i adres poczty elektronicznej rodziców kandydata. 

e. Miejsce pracy rodziców 

f. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. 

 



3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata 

kryteriów wynikających z przepisu art. 20c ust.2 ustawy o systemie oświaty: 

a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stanie 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy 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. zm); 

c. 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; 

d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). 

4. Do wniosku dołącza się oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów kandydata 

potwierdzające, że: 

 kandydat jest laureatem konkursów, przeglądów artystycznych o randze co najmniej 

międzyszkolnych, których zakres był zgodny z rodzajem oferowanych zajęć; 

 kandydat uczestniczył w szkolnych konkursach artystycznych, których zakres był 

zgodny z rodzajem oferowanych zajęć; 

 kandydat wykazuje zainteresowania zgodne z rodzajem oferowanych zajęć. 

 

VII. Ustalenia końcowe 

1. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego 

przechowywane będą w placówce do końca okresu, w który dziecko będzie 

uczęszczać na zajęcia do POP. 

2. Dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane będą przez okres jednego roku. 

   

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Badanie predyspozycji i uzdolnień kierunkowych 

 

3. Pytanie : co skłoniło kandydata do udziału w zajęciach plastycznych w POP? - 0-2 p 

4. Pytanie : czy a jeżeli tak to jakie sukcesy odniósł kandydat w dziedzinie plastyki?- 0-1p 

5. Prezentacja wybranej pracy plastycznej wykonanej samodzielnie przez kandydata w ostatnich 

miesiącach – 0-3 p 

 

 

 

 
 
 


