
 1 

ZASADY NABORU DO ZESPOŁÓW  

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

Podstawa prawna  
1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2018, poz. 1457) 

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz. 610) 

3.  Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 lutego 2016 r. 

4.  Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.  

 

Wychowankowie kontynuujący edukację w placówce OPP w Mikołowie 

1. Wychowankowie pełnoletni lub rodzice/prawni opiekunowie wychowanków niepełnoletnich 

kontynuujących edukację w OPP w Mikołowie nie biorą udziału w rekrutacji, składają jedynie 

Deklarację o chęci kontynuowania zajęć w placówce OPP w Mikołowie (dostępna u 

nauczycieli prowadzących zespół oraz w sekretariacie OPP). 

3. Termin składania Deklaracji od 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do 04 maja 2019 r. 

(sobota).  

4. Wychowankowie zamierzający uczestniczyć w zajęciach więcej niż jednego zespołu składają 

Deklarację o chęci kontynuowania w każdym zespole oddzielnie u nauczyciela prowadzącego. 

5. Aby uczestnik mógł uczęszczać kolejny rok szkolny na zajęcia danego zespołu wymagana 

jest 50% frekwencja z poprzedniego roku. 

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu uczestnika składającego deklarację podejmuje nauczyciel 

biorąc pod uwagę systematyczność, zaangażowanie oraz frekwencję.   

5. Nauczyciel prowadzący dany zespół zobowiązany jest w terminie do 11 maja 2019 r. 

(sobota) do sporządzenia Wykazu wychowanków kontynuujących edukację w OPP  

w Mikołowie w roku szkolnym 2019/2020 (osobno dla każdego zespołu).  

6. Wykaz musi zawierać: nazwę zespołu, nazwisko nauczyciela, nazwisko i imię wychowanka, 

nr PESEL, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, telefony kontaktowe 

(do wychowanka oraz do jego rodziców lub prawnych opiekunów), szkołę, klasę. Wykaz 

uczestników musi być sporządzony według wzoru określonego przez Komisję Rekrutacyjną.  

7. Komisja Rekrutacyjna do dnia 25 maja 2019 r. (sobota) na podstawie analizy wykazów 

przygotowanych przez nauczycieli oraz złożonych Deklaracji określa ilość wolnych miejsc  

w zespołach.  

8. Wychowanek kontynuujący zajęcia w danym zespole, chcący jednocześnie dodatkowo 

rozpocząć edukację w nowym zespole, musi złożyć:  

a) Deklarację o kontynuacji w wybranym zespole, do którego wcześniej uczęszczał, 

b) Wniosek o przyjęcie (do nowego zespołu). 
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Warunki, zasady i kryteria naboru  

1. O przyjęcie na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie mogą ubiegać się dzieci 

i młodzież, a w wyjątkowych przypadkach także dorośli mieszkający na terenie powiatu 

mikołowskiego w wieku od 5 do 25 lat. 

2. Kandydaci zamieszkali poza powiatem mikołowskim mogą być przyjęci na zajęcia, jeżeli po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca.  

3. Kandydatów na zajęcia przyjmuje się w kolejności zgłoszeń.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez kandydata Wniosku o przyjęcie 

do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019  

na druku dostępnym w sekretariacie placówki lub na stronie internetowej placówki OPP - 

www.oppmikolow.pl 

5. Wypełnione poprawnie Wnioski należy składać w terminie od 04 czerwca 2019 r. (wtorek) 

do dnia 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w sekretariacie placówki OPP.  

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie 

listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia do placówki OPP.  

7. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona w dniu 02 lipca 2019 r. 

(wtorek) na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki OPP.  

8. Wniosek niekompletnie wypełniony (pozbawiony niektórych danych lub podpisu) będzie 

odrzucony ze względów formalnych.  

9. Maksymalnie można wybrać 4 zespoły zainteresowań (ilość zespołów wynikająca ze 

złożonych deklaracji o chęci kontynuowania zajęć, a także rekrutacji do nowych kół). 

10. Kolejność wpisanych zespołów na wniosku rekrutacyjnym oznacza hierarchię ich 

ważności.  

11. Wniosek zawiera:  

a. nazwy wybranych zespołów zainteresowań oraz imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego,  

b. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres kandydata, także jego 

telefon kontaktowy i adres e-mail, o ile je posiada (w przypadku braku numeru PESEL 

- serię i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość); szkoła, 

klasa,  

c. imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, ich adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy i adres poczty elektronicznej, o ile ją posiadają,  

d. stosownych oświadczeń kandydata pełnoletniego, rodziców/prawnych opiekunów.  

12. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria niż liczba wolnych miejsc 

w zespołach:  

a. Dyrektor OPP może zorganizować na warunkach ustalonych przez członków Rady 

Pedagogicznej badanie uzdolnień kierunkowych, w takim przypadku  

do poszczególnych zespołów przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik uzdolnień,  

b. a następnie uwzględnia się kryteria wynikające z przepisu art. 20 c ust.2 Ustawy  

o systemie oświaty:  
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 Wielodzietność rodziny kandydata - 5 pkt. 

 Niepełnosprawność kandydata - 5 pkt. 

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 5 pkt. 

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 5 pkt. 

 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 5 pkt. 

 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 5 pkt. 

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 5 pkt. 

c. oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący OPP, tj. Starostwo Powiatowe w Mikołowie 

w Uchwale nr XVII/105/2016 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 lutego 2016 r.:  

 Kandydat posiada znaczące osiągnięcia odpowiednie do rodzaju zajęć organizowanych przez 

placówkę - 5 pkt 

 Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia, które może rozwijać w placówce - 5 pkt. 

 Kandydat uczestniczył co najmniej 1 rok w zajęciach organizowanych w placówce - 3 pkt. 

 Rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć w placówce - 3 pkt. 

13. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do OPP w Mikołowie. 

Uzasadnienie, zawierające przyczynę odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni  

od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie odmowy.  

14. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej.  

15. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.  

16. W ciągu roku dopuszcza się możliwość wypisania się uczestnika z grupy i zapisania się 

nowego.  

17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Ognisko Pracy Pozaszkolnej nie 

dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów na 

poszczególne zajęcia.  

18. Jeżeli po pierwszym, terminowym postępowaniu rekrutacyjnym na którekolwiek z zajęć 

stałych są jeszcze wolne miejsca, prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca. W tym przypadku 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

19. Jeżeli przyjęty kandydat na zajęcia w placówce zrezygnuje z tych zajęć w czasie trwania 

roku szkolnego lub zostanie skreślony z powodów wymienionych w Statucie placówki, na jego 

miejsce może zostać przyjęty kandydat z listy rezerwowej bądź kandydat, którego wniosek 

został złożony po terminie. 

 

Komisja rekrutacyjna  

1. Postępowanie rekrutacyjne do placówki przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  
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a) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości: wykazu wolnych miejsc na zajęcia, listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych na zajęcia do placówki;  

b) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce i informacji o liczbie wolnych miejsc  

w poszczególnych kołach.  

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

w Mikołowie, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany 

i złożył wymagane dokumenty (poprawnie wypełniony Wniosek o przyjęcie).  

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, placówka nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza powtórne postępowanie uzupełniające, 

które powinno się zakończyć do 15 września danego roku szkolnego.  

6. Jeżeli przyjęty kandydat na zajęcia w placówce zrezygnuje z tych zajęć w czasie trwania 

roku szkolnego lub zostanie skreślony z powodów wymienionych w Statucie placówki,  

na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat z listy rezerwowych lub nieprzyjętych, bądź 

kandydat, którego wniosek o przyjęcie został złożony po 15 września danego roku szkolnego 

na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. 

 

Przewidywane limity w roku szkolnym 2019/2020 (ilości zespołów, minimalna  

i maksymalna liczebność uczestników w zespołach, wiek uczestników): 

 

1. O przyjęciu wychowanków ponad podany poniżej limit decyduje specyfika zespołu, baza 

lokalowa, względy bezpieczeństwa oraz prowadzący nauczyciel.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba wychowanków w zespole może być 

zmniejszona ze względu na: specyfikę zajęć, warunki lokalowe i związane z tym przepisy BHP 

oraz potrzeby rozwojowe lub edukacyjne szczególnie uzdolnionych wychowanków.  

3. Maksymalna ilość uczestników w zespołach ze względów bezpieczeństwa nie może 

przekroczyć 20 osób.  

 

4. Ilość zespołów, limity ilości uczestników w zespołach oraz wiek: 

 z. językowe: 17 zespołów (max 340 osób), do 20 osób, wiek: 5 - 18 lat, 

 z. taneczne: 10 zespołów (max 160 osób), do 16 osób, wiek: 5 - 19 lat, 

 z. wokalne i wokalno - taneczne: 8 zespołów (max 128 osób), do 16 osób, wiek: 5 - 20 lat, 

 z. instrumentalne: 12 zespołów (max 144 osób), do 12 osób, wiek: 7 - 26 lat, 

 z. plastyczne: 8 zespołów (max 128 osób), do 16 osób, wiek:  5 - 22 lat, 

 z. inne: 5 zespołów (max 80 osób), do 16 osób, wiek: 5 - 19 lat.
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5. Wykaz zespołów:  

ZESPOŁY JĘZYKOWE: 

1. z. j. angielskiego Good Start 5 lat 

2. z. j. angielskiego Dragons 5 lat 

3. z. j. angielskiego Happy Kids 6 lat 

4. z. j. angielskiego Cheerful Kids 1 klasa SP 

5. z. j. angielskiego Butterflies 2 klasa SP 

6. z. j. angielskiego Memory Time 3 klasa SP 

7. z. j. angielskiego Eagles 4 klasa SP 

8. z. j. angielskiego Play Time 5 klasa SP 

9. z. j. angielskiego English Time 6 - 8 klasa SP 

10. z. j. angielskiego Perfect Time powyżej 15 lat 

11. z. j. francuskiego Papillons 5 - 7 lat 

12. z. j. francuskiego Un, Deux, Trois 8 - 15 lat 

13. z. j. niemieckiego Kleine Gruppe   6 - 8 lat 

14. z. j. niemieckiego Schulstars 9 -12 lat 

15. z. j. niemieckiego Profis 13 - 18 lat 

16. z. j. włoskiego Piccolo 7 - 12 lat 

17. z. j. hiszpańskiego Bienvenidos 7 - 15 lat 

ZESPOŁY TANECZNE: 

18. z. tańca nowoczesnego Mini 5 lat 

19. z. baletu dla dzieci Mini Arabesque 5 lat 

20. z. baletu dla dzieci New Arabesque 6 - 7 lat 

21. z. tańca dyskotekowego Disco Maluchy 6 - 7 lat 

22. z. tańca jazzowego Jazzówki 7 - 9 lat 

23. z. tańca nowoczesnego Step 8 - 9 lat 

24. z. baletu dla dzieci Arabesqe 8 - 10 lat 

25. z. tańca jazzowego  Mini Slide 9 - 12 lat 

26. z. tańca dyskotekowego Jump  10 - 14 lat 

27. z. tańca jazzowego  Slide 13 - 19 lat 

ZESPOŁY WOKALNE i WOKALNO - TANECZNE: 

28. z. wokalny Fasolinki 7 - 10 lat 

29. z. wokalny Mamma Mia 10 - 15 lat 

30. z. wokalny Voices 12 - 20 lat 

31. z. wokalno - taneczny Orzeszki 5 lat 

32. z. wokalno - taneczny Fikander 5 - 6 lat 
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33. z. wokalno - taneczny Wiolinki 6 lat 

34. z. wokalno - taneczny Tirlitonki 7 - 8 lat 

35. z. wokalno - taneczny Nuciaki 9 - 11 lat 

ZESPOŁY INSTRUMENTALNE: 

36. z. keyboardowy Mały Juventas 8 - 11 lat 

37. z. keyboardowy Ćwierćnutki 7 - 9 lat 

38. z. keyboardowy Juventas 11 - 25 lat 

39. z. keyboardowy Divertimento 13 - 18 lat 

40. z. gry na ukulele - gr. początkująca nr 1 7 - 10 lat 

41. z. gry na ukulele - gr. początkująca nr 2 7 - 10 lat 

42. z. gry na ukulele - gr. średniozaawansowana nr 1 10 - 18 lat 

43. z. gry na ukulele - gr. średniozaawansowana nr 2 10 - 18 lat 

44. z. instrumentalno - wokalny - Pianino i Śpiew 9 - 26 lat 

45. z. gitarowy - gr. początkująca nr 1 8 - 15 lat 

46. z. gitarowy - gr. początkująca nr 2 8 - 15 lat 

47. z. gitarowy - gr. średniozaawansowana 8 - 15 lat 

ZESPOŁY PLASTYCZNE: 

48. z. plastyczny Plastusie 5 - 6 lat 

49. z. plastyczny Plamki 5 - 6 lat 

50. z. plastyczny Akwarelki 7 lat 

51. z. plastyczny Kreatywne różności 8 - 10 lat 

52. z. rysunku i malarstwa Kolory 9 - 12 lat 

53. z. rękodzieła artystycznego Dizajn 9 - 14 lat 

54. z. plastyczny Grafika 9 - 18 lat 

55. z. plastyczny Plastykomaniacy 14 - 22 lat 

ZESPOŁY INNE: 

56. z. gier planszowych Kreatywny Smyk 5 - 8 lat 

57. z. gier planszowych Kreatywny Junior 9 - 15 lat 

58. z. przyrodniczy Młodzi Odkrywcy 9 - 13 lat 

59. z. kształcenia pamięci Myślę, więc jestem 9 - 15 lat 

60 z. przyrodniczo - turystyczny Włóczykije 14 - 19 lat 

 

 


