
 Regulamin rekrutacji  
do Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku 

 
 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7). 

 
Rozdział I  

Tok postępowania rekrutacyjnego  
 

§ 1 
 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do Ogniska obejmuje:  
1) określenie liczby wolnych miejsc w Ognisku, 
2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Powiatowego Ogniska Plastycznego w 

Malborku, 
3) przyjmowanie kwestionariuszy osobowych kandydatów do Powiatowego 

Ogniska Plastycznego uczniów kontynuujących naukę i nowych. 
2. Ognisko przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając 

rekrutację w następujących formach:  
1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców 
2) na stronie internetowej POP w Malborku 

3. ,,Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie 
internetowej POP w Malborku.  

 
Rozdział II  

Zasady postępowania rekrutacyjnego  
 

§ 2  
 

1. Do Ogniska na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci w wieku od 7 lat (na dzień 
01.09 mają rocznikowo) i starsze. 

2. Rekrutacja dzieci do POP w Malborku odbywa się raz do roku. 
3. Kandydatów przyjmuje się według spełnienia kryteriów oraz w kolejności zgłoszeń. 
4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, Rada Pedagogiczna 

Ogniska przyjmuje dzieci  z listy rezerwowej.  
5. Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie 

jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki (Regulamin 
Powiatowego Ogniska Plastycznego) i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

6. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 
końca okresu, w którym dziecko korzysta z nauki w Ognisku. 

7. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane w Ognisku przez okres roku. 

 
§ 3  

 
1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do Ogniska niż liczba miejsc powstaje 

lista rezerwowych uczniów. 



Rozdział III 
Harmonogram i przebieg rekrutacji 

 
§ 4 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących 
terminach:  

1. Do 20.06 uczniowie kontynuujący naukę składają kwestionariusze oraz 
wnoszą opłatę wpisową na kolejny rok szkolny w wysokości 10 zł 

2. W pierwszym dniu danego roku szkolnego – zbieranie kwestionariuszy 
osobowych nowych uczniów (w godzinach 16:30-18:00 w sekretariacie). 

3. Wrzesień – etap wstępny 
 

§ 5 
 
1. W pierwszym miesiącu nauki nauczyciele rozpoznają predyspozycję uczniów oraz 

obserwują przestrzeganie regulaminu POP. 
2. W przypadku braku odpowiednich predyspozycji lub nieprzestrzeganie regulaminu 

uczeń może zostać decyzją Rady Pedagogicznej skreślony z listy uczestników. Na 
jego miejsce Rada Pedagogiczna może przyjąć kolejnych kandydatów z listy 
rezerwowej. 

3. Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne. 


