
Załącznik nr 4 

do Regulaminu określającego tryb 

i zasady przyjmowania dzieci 

i młodzieży do MDK  

w roku szkolnym 2019/2020 

TERMINY REKRUTACJI DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BIAŁYMSTOKU 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Rodzaj czynności Termin 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu  
uczestnictwa w zajęciach. 

8.04-27.05.2019 r. ------------------------ 

Składanie wniosku o przyjęcie do MDK.  
 03.06.2019 r.- 

20.06.2019 r. 
 

05.08.- 07.08.2019 r.,  
(wyłącznie w sytuacji,  

gdy w pracowniach  
będą wolne miejsca) 

Badanie uzdolnień kierunkowych: (o konieczności 
przeprowadzenia powyższych badań decyduje dyrektor 
MDK w porozumieniu z Radą Pedagogiczną) 
- pracownie szachowe: 
umiejętność koncentracji, logiczność myślenia, cierpliwość; 
- pracownia tańca nowoczesnego 
poczucie rytmu, sprawność fizyczna, koordynacja ruchowa; 
- rysunek i malarstwo – grupy młodzieżowe: 
kreatywność myślenia, poczucie estetyki, sprawność 
manualna, umiejętność obserwacji i zależności proporcji; 
- chór, zespoły wokalno-instrumentalne: 
słuch, poczucie rytmiki, dykcja, muzykalność; 
- teatr młodzieżowy: 
dykcja, słuch, poczucie rytmiki, koordynacja ruchowa, 
prezentacja ogólna. 

 
 

24.06.2019 r.- 
25.06.2019 r. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

08.08.-09.08.2019 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do MDK i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 5.07.2019 r. do 22.08.2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 08.07.2019 r. 23.08.2019 r. 

Potwierdzenie woli uczestnictwa dziecka w zajęciach przez 
rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata 
pełnoletniego. 

do 11.07.2019 r. 
 

do 29.08.2019 r. 
 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

12.07.2019 r. 
godz. 15.00 

29 .08.2019 r. 
godz.15.00 

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 5 dni od dnia złożenia wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
Złożenie do dyrektora placówki odwołania  
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora placówki odwołania  
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania  
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

do dyrektora placówki 
 


