
ZAPISY DO PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 
 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
 

Elektroniczny system rekrutacji  
Zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia do placówek  
wychowywania pozaszkolnego, które rozpoczną się we wrześniu 2015 roku będą 
przebiegały przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji. Decyzję o przyjęciu 
kandydata na zajęcia podejmuje dyrektor placówki. 
 
Każda placówka wychowywania pozaszkolnego na swojej stronie internetowej ma 
podany adres, pod którym można zapoznać się ze szczegółową ofertą zajęć, 
proponowaną na rok szkolny 2015/2016 oraz zarejestrować się i dokonać wyboru 
dowolnej liczby zajęć w dowolnej liczbie placówek. 
 
Na zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia rozwijające uzdolnienia w: 
- młodzieżowych domach kultury, 
- ogniskach pracy pozaszkolnej, 
- ogrodach jordanowskich, 
- międzyszkolnych ośrodkach sportowych, 
- pozaszkolnych placówkach specjalistycznych, 
- pałacu młodzieży, 
- ognisku artystycznym, 
będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie m.st. Warszawy. 
 
Rekrutacja nowych kandydatów będzie odbywać się od 1 czerwca do 31 sierpnia 
2015 roku.  
Rekrutacja kandydatów kontynuujących będzie rozpoczynać się na 7 dni przed 
rozpoczęciem rekrutacji nowych kandydatów, czyli nie wcześniej niż od 25 maja 2015 
roku. 
 
Szczegółowe terminy zapisów określają zarządzenia dyrektorów, które znajdują się 
na stronach internetowych placówek. 
 
Kandydat kontynuujący to uczestnik, który w roku szkolnym 2014/2015 brał udział    
w zajęciach organizowanych w tej placówce wychowywania pozaszkolnego 
prowadzonej przez m.st. Warszawę, w której chce się ubiegać o przyjęcie na takie 
same zajęcia lub bardzo podobne. Zajęcia mogą różnić się poziomem 
zaawansowania, zakresem treści lub nazwą. 
 
Kandydat kontynuujący może również wybrać nowe zajęcia, w placówce 
wychowywania pozaszkolnego, w których już uczestniczył w zajęciach. W takim 
przypadku będzie brał udział w rekrutacji jako nowy kandydat. 
 
Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia 
dyrektor placówki może przeprowadzić badania uzdolnień kierunkowych wg zasad 
określonych przez Radę Pedagogiczną placówki. Na zajęcia przyjmowani będą 
kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.  
 



W postępowaniu rekrutacyjnym do placówek wychowania 
pozaszkolnego na rok szkolny 2015/2016 obowiązują: 

 
 
 
KRYTERIA USTAWOWE 
 
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc brane będą pod uwagę kryteria 
określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj.: 
 
 Wielodzietność rodziny kandydata - 2 pkt; 
 Niepełnosprawność kandydata - 2 pkt; 
 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 2 pkt; 
 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 2 pkt; 
 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 2 pkt; 
 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -  2 pkt; 
 Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 pkt; 
 
 
KRYTERIA MIEJSKIE 
 
W przypadku, równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów po pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z § 1 
uchwały Nr VII/128/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 2015 
r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania 
lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – 
wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde  
z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  tj.: 
 
- kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny 
mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w 
urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy lub kandydat mieszkający na terenie 
m.st. Warszawy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych  
w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy - 2 pkt; 
- uczestnictwo kandydata w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie 
rekrutacyjne: 

- w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowo-
wychowawczych, instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji 
prowadzonych przez m.st. Warszawa - 1 pkt, 
- w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań – 
1 pkt, 
- w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej - 1 pkt; 

- kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowo –wychowawczych na terenie m.st. Warszawy – 2 pkt.  
 
 
 
 
 



STRONY INTERNETOWE PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 
  
Lp Placówka www 

1 Pałac Młodzieży www.pm.waw.pl 

2 Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej www.scek.pl 

3 Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej www.centrumszegedynska9a.pl 

4 Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego 
„ŁAZIENKOWSKA” 

www.mdk.waw.pl 

5 Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów www.mdk-mokotow.pl/dom-kultury  

6 Młodzieżowy Dom Kultury Bielany www.mdkbielany.pl 

7 Młodzieżowy Dom Kultury 
„Muranów” im. Cypriana Kamila Norwida 

www.mdk-muranow.waw.pl 

8 Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” www.mdkochota.edu.pl  

9 Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak www.mdkandersena.pl 

10 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 www.opp1.waw.pl 

11 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 www.opp2.waw.pl 

12 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 www.opp3.waw.pl 

13 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 www.opp4.waw.pl 

14 Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” www.ognisko175.edu.pl 

15  Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”  www.oppzoliborz.waw.pl 

16 Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy SP 70 www.opp70.szkolnastrona.pl 

17 Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy SP 264 www.sp264.internetdsl.pl 

18 II Ogród Jordanowski www.ogrodjordanowski.pl 

19 III Ogród Jordanowski  www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

20 VII Ogród Jordanowski oj7.szkolnastrona.pl 

21 VIII Ogród Jordanowski www.oj8.edu.pl 

22 Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej www.zwpek.pl 

23 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 www.mos2.pl  

24 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego VARSOVIA  

www.mos3.pl 

25 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 www.moswola.pl 

26 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 hwww.mosochota.waw.pl 

27 Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego 
Agrykola 

www.agrykola-noclegi.pl  

28 Państwowe Ognisko Artystyczne www.nowolipki.edu.pl  
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	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy SP 70

