
 
 

 

ETAP 1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE (KONTYNUACJA) 

 

 

27.02.2018 Ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego  

na zajęcia w MDK Stargard w roku szkolnym 2018/2019.  

 

Na tym etapie ogłoszenie o naborze ogłaszamy na naszej stronie 

internetowej, profilu społecznościowym, ogłoszeniu  

w formie papierowej w budynku MDK Stargard, stronie Urzędu 

Miasta Stargard a także mediach społecznościowych.  

 

do 11.04.2018 Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach  

dla obecnych uczestników.  

 

Na tym etapie rodzice składają deklaracje (dostępne na stronie 

internetowej, sekretariacie MDK Stargard a w godzinach 

popołudniowych na portierni). Należy pamiętać, że deklarację 

wypełnia się tylko na jedną formę. Jeśli dziecko uczestniczyło  

w zajęciach np. taniec i plastyka, należy wypełnić dwie osobne 

deklaracje. 

 

18.04.2018 Publikacja list kontynuujących zajęcia w MDK Stargard w roku 

szkolnym 2018/2019. 

 

 Na stronie internetowej MDK Stargard oraz w wersji papierowej  

w budynku MDK Stargard zostanie opublikowana lista uczestników 

kontynuujących zajęcia w poszczególnych kołach.  

 

 

ETAP 2. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE (ZAPISY NOWYCH UCZESTNIKÓW) 

 

 

24.04.2018 Ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego dla nowych 

uczestników na wolne miejsca na zajęcia w MDK Stargard  

w roku szkolnym 2018/2019. 



 

24.04-11.05.2018 Rekrutacja kandydatów – składanie wniosków o przyjęcie na 

wolne miejsca.  

 

Na tym etapie rodzice składają wnioski (dostępne na stronie 

internetowej oraz sekretariacie MDK Stargard). Należy pamiętać,  

że wniosek wypełnia się tylko na jedną formę. Jeśli dziecko chciałoby 

uczestniczyć  w zajęciach np. taniec i plastyka, należy wypełnić dwa 

osobne wnioski. 

14-25.05.2018  Badanie predyspozycji. 

 

Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia prowadzone w placówce 

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

placówki. Komisja zwraca uwagę na wiele aspektów opisanych  

w „Regulaminie rekrutacji na zajęcia”. 

     

30.05.2018 Publikacja list przyjętych. 

 

 Na stronie internetowej MDK Stargard oraz w wersji papierowej  

w budynku MDK Stargard zostanie opublikowana pełna lista 

uczestników w poszczególnych kołach (kontynuujących i nowych 

uczestników). 

 

 

03-08.09.2018  Rekrutacja kandydatów po terminie. 

 

Po wakacjach wiele może się zmienić. Jest to rekrutacja do kół 

zainteresowań, w których będą wolne miejsca. Lista kół z możliwością 

zapisania dziecka zostanie opublikowana na naszej stronie 

internetowej. 


