Regulamin rekrutacji do Pałacu Młodzieży w Tarnowie
Regulamin rekrutacji określa zasady przyjmowania dzieci i młodzieży na wolne miejsca na zajęcia
organizowane w roku szkolnym 2017/2018.
I.

Postanowienia ogólne

1) dzieci, młodzież, oraz osoby pełnoletnie uczące się (zwane dalej kandydatami) przyjmuje się
na nowy rok szkolny na zajęcia stałe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane
w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
3) w postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział kandydaci zamieszkali na terenie miasta
Tarnowa lub uczęszczający do tarnowskich szkół
4) kandydaci zamieszkali na terenie powiatu tarnowskiego mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero
w postępowaniu uzupełniającym, jeśli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.
5) kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie trzy
różne formy zajęć. Ubieganie się o przyjęcie na większą liczbę zajęć możliwe jest w sytuacji
wolnych miejsc dopiero w postępowaniu uzupełniającym.
6) warunkiem utworzenia grupy zgodnie ze statutem Pałacu Młodzieży, jest odpowiednia ilość
wychowanków spełniających wymagania.
7) podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsce na zajęcia w placówce
jest złożenie wniosku wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego
kandydata, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
8) wniosek o przyjęcie na zajęcia do placówki można pobrać ze strony internetowej Pałacu
Młodzieży w Tarnowie lub w sekretariacie placówki
9) informacje dotyczące rekrutacji umieszczane są na tablicy informacyjnej w placówce
10) rodzic, opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora placówki
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
11) dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7
dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do
sądu administracyjnego
12) o przyjęciu kandydatów do placówki w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor
w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
13) w sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz.2156 ze zmianami), oraz Statutu
Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

II. Rekrutacja jest prowadzona od 8.05 – 10.07.2017 r., w tym:
1) składanie dokumentów: 08.05 – 23.06.2017 r.
2) weryfikacja wniosków: 26.06.2017r. – 07.07.2017 r.
3) podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów: 10.07.2017 r.
4) kandydaci do pracowni muzyczno-wokalnej, tańca towarzyskiego oraz sekcji wspinaczkowej,
uczestniczą w badaniach uzdolnień kierunkowych na warunkach określonych przez radę
pedagogiczną, tj. 26-28.06.2017 r. w godz. 15.00-18.00 – przesłuchania.
W pozostałych pracowniach podstawowym kryterium jest wiek kandydata.
III. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi
miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do 30.08.2017 r.
IV. Kryteria rekrutacji:
1) Wielodzietność rodziny kandydata
2) Niepełnosprawność kandydata, o ile rodzaj niepełnosprawności nie wyklucza udziału w danej
formie zajęć
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą

V. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący

