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ZARZĄDZENIE DYREKTORA 
 

NR 6/2020/2021 
 

w sprawie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 
w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Rekrutacja na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w roku szkolnym 
2021/2022 będzie się odbywać przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji dla placówek m.st. 
Warszawy, dostępnego na stronie: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl 

2. Tryb postępowania rekrutacyjnego i szczegółowe zasady rekrutacji na zajęcia w Młodzie-
żowym Domu Kultury „Ochota” w roku szkolnym 2021/2022 reguluje dokument Zasady postępowania 
rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych pla-
cówkach oświatowo-wychowawczych i placówce artystycznej m.st. Warszawy w roku szkolnym 
2021/2022. 

3. Rodzaje, stopień trudności i przedziały wiekowe planowanych zajęć określa Oferta pro-
gramowa Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” na rok szkolny 2021/2022, znajdująca się na stronie 
internetowej placówki: mdkochota.edu.pl oraz w elektronicznym systemie rekrutacji: warszawa-po-
zaszkolne.pzo.edu.pl 

4. Maksymalna liczebność grup zajęć stałych wynosi: 

1. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania 
liczba osób 
w grupie 

formacja musicalowa Dream Team (zajęcia w grupach specjalistycznych) 32 

warsztaty dziennikarskie – redakcja miesięcznika „Korniszon” 32 

sekcja gitary (2 grupy) 24 (12x2) 

laboratorium komputerowe 1 25 

keyboard (2 grupy) 24 (12x2) 

akademia muzyczna (2 grupy) 24 (12x2) 

logorytmika (2 grupy) 24 (12x2) 

zespół taneczny Strefa Rytmu 24 

balet – grupa początkująca 20 

sekcja sportowa 18 

kodowanie dla malucha 1 12 

pozostałe grupy  16 

2. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i klubowe 
liczba osób 
w grupie 

Klub profilaktyczno-rozwojowy „X” 60 (5 grup) 

Klub ogólnorozwojowy „Puchatek” 20 

3. Istnieje możliwość zmian liczebności grup w zależności od liczby kandydatów (i w miarę 
możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w danej sali z uwzględnieniem spe-
cyfiki zajęć). 



4. Naboru na zajęcia dla grup świetlicowych dokonają do dnia 10 września szkoły po uzgod-
nieniu terminów zajęć z dyrekcją MDK. 

5. Naboru na zajęcia warsztatowe dla zorganizowanych grup szkolnych dokonają szkoły po 
uzgodnieniu terminów zajęć przez pedagogów szkolnych z trenerami prowadzącymi 
warsztaty na spotkaniu organizacyjnym, zorganizowanym nie później niż do 10 września. 

6. W przypadku nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się uczestnika przyjętego na zajęcia 
w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć, miejsce w grupie zwalnia się dla kolejnych kandy-
datów. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują Zasady postępowa-
nia rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w 
publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 
2021/2022. Ww. dokument określa także podstawy prawne oraz tryb stosowania kryte-
riów ustawowych i kryteriów samorządowych w przypadku, gdy po przeprowadzeniu ba-
dania uzdolnień kierunkowych jest większa liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 
wynik, niż wolnych miejsc na zajęcia w placówce. 

8. Załącznikami do niniejszego zarządzenia są: 

1) Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zaintereso-
wania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. 
Warszawy w roku szkolnym 2021/2022  

2) Szczegółowy Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania po-
zaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2021/2022. 

 
 

Dyrektor MDK „Ochota” 
Anna Szwed 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, 30.04.2021. 


