
projekt Nr …. 

 

 

UCHWAŁA NR ………………… 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ………..…………………. 

 

w sprawie ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji 

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia prowadzone 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 

im. Michała Elwiro Andriollego 

w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                              

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 144 ust. 4                  

w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.                

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Dla kandydatów, którzy w pierwszym etapie rekrutacji otrzymali równorzędne 

wyniki, w drugim etapie rekrutacji przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe                                   

i odpowiadające im liczby punktów: 

1) uczestnictwo rodzeństwa kandydata w zajęciach organizowanych przez Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury - 3 pkt; 

2) aktywność zawodowa obydwojga rodziców ograniczająca opiekę nad kandydatem  

w godzinach popołudniowych - 2 pkt. 

         

§ 2. Spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 1 i 2 potwierdza oświadczeniem rodzic 

kandydata. 

              

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

            

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat 

Marcin Bandura 

 

 



Uzasadnienie 

 

Po dwóch latach prowadzenia, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym naboru 

do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury zaistniała potrzeba zweryfikowania i ustalenia 

na nowo - dla kandydatów, którzy w pierwszym etapie rekrutacji uzyskali równorzędne  

wyniki - dodatkowych kryteriów wraz z odpowiadającymi im punktami.  

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

Opracowała: 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego  

Domu Kultury w Otwocku 

Ewa Barbara Musiejko  

 

 

Sekretarz Powiatu 

Zbigniew Rak 


