REGULAMIN REKRUTACJI
w  Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dzieci i młodzież przyjmowane są na zajęcia do Powiatowego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2022/2023 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, postępowanie obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież uczącą się zamieszkałą na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

2. Kandydaci zamieszkali poza powiatem mogą być przyjęci na zajęcia, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego PCKSR dysponuje wolnymi miejscami
na te zajęcia. Będą oni rozpatrywani według takich samych kryteriów.

3. Terminy rekrutacji zawiera załącznik nr 1.

4. Wniosek o przyjęcie  na wybrane zajęcia w placówce, pobiera się w sekretariacie PCKSR, druk stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.

5. O przyjęciu kandydata na zajęcia w PCKSR decyduje również kolejność zgłoszeń.

6. Rodzice / opiekunowie uczestników kontynuujących udział w zajęciach składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa na druku, który stanowi załącznik nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu. 

7. W celu zapewnienia uczestnikowi zajęć podczas pobytu w PCKSR odpowiedniej opieki, rodzic / opiekun prawny przekazuje dyrektorowi PCKSR uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym kandydata.

8. Dane osobowe kandydatów przyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat jest uczestnikiem zajęć prowadzonych
w placówce. 
9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż okres roku

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

11. W przypadku zmiany danych osobowych lub rezygnacji z zajęć rodzic jest zobowiązany do poinformowania placówki.

12. Wniosek można pobrać w siedzibie PCKSR (Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 17).

II. REKRUTACJA

1. Rekrutacja na zajęcia PCKSR prowadzona jest w terminach zawartych w załączniku nr 1.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
- weryfikacja wniosków pod względem formalnym,
- ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1.

5. Rodzice / opiekunowie których dzieci zostaną zakwalifikowane na zajęcia placówki będą zobowiązani potwierdzić wolę korzystania z usług placówki w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 11 czerwca 2022 r. 

6. W przypadku nie potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i automatycznie spowoduje skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych. 

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na zajęcia, dyrektor przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

8. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w PCKSR zgodnie z załącznikiem nr 1.

9. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady jak przy rekrutacji.

10. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji uzupełniającej ustalony jest w załączniku nr 1.  

11. Kandydaci nie przyjęci z powodu braku miejsc umieszczani są na liście rezerwowej.

12. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z zajęć w ciągu roku szkolnego na wolne miejsce przeprowadzony zostanie nabór z listy rezerwowej.

13. Dzieci i młodzież mogą być uczestnikami więcej niż jednej formy zajęć.

14. O przyjęciu dziecka na zajęcia w PCKSR decyduje również kolejność zgłoszeń.

15. Wniosek o przyjęcie na zajęcia i deklaracja kontynuacji - muszą być wypełnione na każde z wybranych przez dziecko zajęć osobno.

III. KRYTERIA NABORU
1. Zajęcia Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli w roku szkolnym 2022/2023

 Zajęcia rytmiczno-plastyczne   (4-6 lat)			 Zajęcia teatralne:
 Zajęcia taneczne z elementami baletu		- Grupa "Face to Face" (dzieci w wieku od 15 lat)
 ZPiT „Zduńskowolanie” (grupy od 5 lat) 			- Teatr "Wierszydło" (dzieci w wieku od 6 do 14 lat)

 Taniec  nowoczesny					 Zajęcia sportowe:
Grupa "Flex" (dzieci w wieku od 8 do 11 lat.)				- Sekcja lekkiej atletyki		-           
			                                                                                - piłka nożna dziewcząt
								- piłka nożna chłopców
 Zajęcia wokalne (grupy dzieci od 6 lat)
- Zespół "Legato"
- Zespół "Piccolo"
- Zespół "Tremolo"
- Zespół "A Vista"


2. Kryteria brane pod uwagę przy sporządzaniu listy przyjętych kandydatów:
	szczególne uzdolnienia artystyczne dziecka 				- 25 pkt. 
	predyspozycje i talent sportowy 						- 25 pkt.                                                                                              
	kandydaci kontynuujący edukację w placówce 			- 10 pkt. 
	data złożenia wniosku o przyjęcie 					- 0 - 4 pkt.
	dziecko zamieszkałe na terenie powiatu zduńskowolskiego 		- 15 pkt.
	dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (min. 3 dzieci) 		- 5 pkt.
	dziecko jest niepełnosprawne 						- 8 pkt.
	jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny 			- 4 pkt.
	oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni 				- 8 pkt.
	rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne 				- 4 pkt.
	dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie 			- 5 pkt.
	dziecko jest objęte pieczą zastępczą 					- 4 pkt.                                                                                       

										    

