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REGULAMIN REKRUTACJI

do Pałacu Młodziezy w Tarnowie
w roku szkolnym 2019l202a

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo oświatowe(Dz, U. z2018 r. poz.996 ze
zm.)

Uchwała nr XXXVII|370120I7 rady Miejskiej w Tarnowie z dnia3O marca 2017 roku
w sPrawie krYteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na
zĄęcia rozwtjające zainteresowania lub uzdolnienia do publicznych placówek
oŚwiatowo-wychowawczych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem
prowadzącym.
Statut Pałacu Młodzieży w Tarnowie

i

Regulamin rekrutacji określazasady przyjmowania dzieci młodzieĘ na zajęcia stałe do
Pałacu Młodzieży ul. Piłsudskiego 24,33-100 Tarnów w roku szkolnym 201912020.

I

.

POSTANOWIENIA OGOLNE
1.

Dzieci i młodzież otaz osoby pełnoletnie (uczące się) przyjmowane są na zajęcia
stałe do Pałacu Młodzieży w Tarnowie w roku szkolnym 2}lgl2020 po
przeptowadzeniu postępowania rekrutacyj nego.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego umieszczane

są na tablicy
informacyjnej w placówce oraz na stronie intemetowej .
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca
zajęcia
organizowanę przęz placówkę.
O PrzYjęciu kandydata w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor w porozumieniu
z nauczy cielem prowad zącym zaj ęcia.
PostęPowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawlego
kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęciaw placówce, rodzicelopiekunowie prawni
uczestników niepełnoletnich a uczestnicy dorośliosobiścieskładają na druku, który
stanowi zalącznikNr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich kontynuujących udziń
w zajęciach a uczestnicy dorośli osobiście, składają deklarację o kontynuacji
uczestnictwa na drŃu, który stanowizalącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Deklaracje kontynuacji i wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe do placówki można
PobraĆ ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki
Deklaracje o kontynuacji składane są w terminie od 6.05.2019 r. do t7.05.2019 r,
Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegaó się
przyjęcie na
maksYmalnie ttzy różnę fo.my zajęć. Ubieganie się o przyjęcie na większą liczbę

na

o

zajęć mozliwe jest

w

sytuacji wolnych miejsc dopiero

w

postępowaniu

uzupełniającym.
jest odpowiednia
11. Warunkiem utworzenia stałej grupy zajęć zgodnie ze Statutem PM
Liczbawychowanków spełniaj ących wyrnagania.
12. W celu zapewnienia uczestnikowi zajęó podczas pobytu w PM odpowiedniej oPieki,
rodzic/opiekun prawny ptzekazuje dyrektorowi placówki uznane ptzęz niego za
istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizyc7nym kandydata.
13. Na zajęcia stałe organizowane w placówce przyjmuje się kandydatów zarlieszkńYch
na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczających do tarnowskich szkół. KandYdaci
zanieszkali pozatym obszarem mogą byó przyjęci na zajęcia w trybie postęPowania
uzupełniającego.

Dyrektor placówki moze zorgańzować przeprowadzenie badń kierunkowych na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia
przyjmuje się kandydatów, tłórzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień
kieruŃowych.
15. postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest: w przypadku kandydata pełnoletniego na wniosek kandydata, w przypadku kandydata niepełnoletniego - na wniosek jednego
z rodziców kandydata (przez rodzica należy rozumieó także prawnego opiekuna
dziecka oraz osobę sprawującą pieczę zastępcząnad dzieckiem).
16. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w pkt. 13, brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. ż0I8 poz.996 ze zm.).
17. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący placówkę.
18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
19. Dane osobowe kandydatów przyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużejniZ do końca okresu, w którym kandydat jest uczestnikiem

14.

zajęć stałych prowadzonych w placówce.

20.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na zapcia, zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane przęz okres roku, chyba żę na rczstrzygnięcie dyrektora placówki
zostńa wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało

zakoiczone prawomocnym wyrokiem. W przypadku zmiany danych osobowych lub
rezygnacji z zĄęó rodzic zobowiązanyjest do poinformowania o tym placówki.
21. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą Prawo
oświatowezdnia 14 grudnia ż016r.
22. Wniosek rekrutacyjny składa się w sekretariacie placówki w czasie trwania rekrutacji.

ż

II

.

REKRUTACJA
1.

2.

3.
4.
5.

Rekrutacja do Pałacu Wodzieży w Tarnowie prowadzona jest od 27.05.2019 r. do
1,4.06,2019 r.
Postępowanie rekrutacyj ne przepr owńza komisj a rekrutacyjna powołana ptzez
dyrekloraplacówki. Dyrektor Wznaczaprzewodniczącęgo komisji rekrutacyjnej.
Zadaniakomisji rekrutacyjnej reguluje ustawa
dnia 14 grudnia 20t6 r. Prawo
(Dz.U.
Oświatowe
2018 poz.996 zezm.).
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości
PoPrzeZ umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Listy zańerĄą
imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
Termin podania list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów ustala się na 1.07.2019 r.
godz.15.00.

z

6, W

7.
8.
9.

terminie

7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
kandydatów nieprzyjętych, rodziclopiekun prawny lub kandydat
PrzlljętYch
może
wystąpió do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
Pełnoletni
uzasadnienia odmowy przyjęciado placówki.
Uzasadnienie odmowy przyjęcia z podaniem przyczyt przygotowuje na piśmie
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z pismem
rodzica/ opiekuna prawnego kandydata lub kandydata pełnoletniego.
Rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni możę wnieśó do dyrektora
PM odwołanie odrczstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymaniauzasadnienia.
DYrektor rozpatĄe odwołania od rozsttzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od otrzymania odwołanta. Na rozstrzygnięcie dyrektora PM słuzy skarga do

i

sądu admini stracyj

ne

go.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje
wolnYmi miejscami w stałych formach zajęó, dyrektor przeprowadza rekrutację
uzupełniającą w terminie od dnia 19.08 do dnia 27.08.2019 r,
11. W postępowaniu uzupełniEącym obowiązują takie same zasady jakprzy rekrutacji.
12. Termin opublikowania list przyjętych kandydatów z rekrutacji uzupełniającej ustala
się na 30.08.2019 r. godz.15.00.
l3.Jężeli Pńac Młodzieży dysponuje wolnymi miejscamipo 31.08. 2019 r., nowi
uczestnicy mogą byó przyjmowani do placówki w ciągu roku szkolnego na wniosek
rodzicódopiekunów prawnych lub samego kandydata - o ile jest pełnoletni z)ożony
do dyrektora PM na druku, który stanowi załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu.
DecyĄę o przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor
w uzgodnieniuznauczycielem prowadzącym daną formę zĄęó.
10.

III . KRYTERIA

REKRUTACJI

1. Napierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

do

Pałacu Wodzieży

w roku szkolnym ż01912020, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających
warunek, o którym mowa w rozdzia\e I pkt. 13 brane są pod uwagę następujące
kryteria:

Lp.

Kryterium
Wielodzietnośó rodziny kandydata

1

Kandydat ma otzeczenie lekarskie
c niepełnosprawności, o ile rodzaj
niepełnosprawności nie wyklucza
utdzińu w danej formie zajęó.
ledno z rodziców kandydata ma
>rzęczenię
,ekarskie o niepełnosprawności.
§iepełnosprawnośó oboj ga

+.

:odziców kandydata.
§iepełno sprawno śó rodzeństwa

,.

<andydata.

Samotne wychowywanie kandydata

).

w

rodzinie.

Cbj ęcie kandydata

7.

2,

J.

pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzaj ące
spełnienie przez kandydata
punktów
krvteriów:
10
cświadczenia na wniosku.

Liczba

Orueczenie o niepełnosprawno ści.
dnia27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
orazzatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z20lI t. nr
127 poz. 721, z późn. zmianami)
(ustawa z

10

10

.w.

10

.w.

10

.W.

10

10

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
xzekĄący rozwód lub separację lub
lkt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka
lraz niewychowywaniu żadnego
Jziecka wspólnie z jego rodzicem.
(Dz. U. z20I3 t. poz. I35, zpóźn.
zmianami)
Dokument poświadczaj ący obj ęcie
lzięcka pieczą zastępczą.
(ustawa z dnia9 częrwea}}Il r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej)

Składając wniosek rodzic oświadcza o zaistnieniu zdarzęń w5imienionych pkt 1,
poz. |-7 oraz przyjmuje do wiadomości iż zobligowany jest do dostarczenia
koniecznych dokumentów na wezwanie komisji rekrutacyjnej w ustalonym przez ńą
terminie
Dokumenty, o których mowa w pkt I poz.2-7 są składane w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego za zgodność
z oryginałem odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą byó składanę także w postaci

koPii PoŚwiadczonej za zgodnośćz oryginałem przez rcdzica kandydata lub

4.
5.

6.

pełnoletniego kandydata.

OŚwiadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznń.
NiePrzedłożenie żądarrych dokumentów pozbawia kandydata przyznanych punktów
dla danego kryterium.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
Postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez
organ prowadzący.

Lp.
1

2.

J.

4.

Kryterium rekrutaryjne
Kandydat jest uczniem szkoły,
dlaktórej organem
prowadzącvm jest Gmina
Miasta Tarnowa

Rodzeństwo kandydata
kontynuuje zĄęciaw
placówce, do której ma być
przyjęty kandydat
Rodzina kandydata jest
uczęstnikięm Programu
Tarnowska Karta Rodziny
Kandydat posiada Tamowską
Kartę Miejską

Ilość
punktów
5

5

J

J

Dokumenty potwierdzające
kryterium
Oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego) lub pełnoletniego kandydata
o uczęszczaniu do szkoły, dla której
organem prowadzącym jest Gmina
Miasta Tarnowa
Dane potwierdza dyrektor placówki, o
przyjęcie do której ubiega się kandydat,
na podstawie dokumentacji będącej w
posiadaniu placówki
Oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego) lub pełnoletniego kandydata
o posiadaniu Tarnowskiej Karty

Rodziny
Oświadczenie rodzica (opiekuna

prawnego) lub pełnoletniego kandydata
o posiadaniu Tarnowskiej Karty

Miejskiej

Tarnów, dnia 26.03.2019
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