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Regulamin rekrutacji na zajęcia 

w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 

 

 

1. Zapisy na zajęcia odbywają się na podstawie złożonego „WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA” 

(załącznik nr 1). 

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia organizowane przez Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi 

kierowane są przede wszystkim do kandydatów zamieszkałych na terenie powiatu łódzkiego. 

3. Kandydaci spoza powiatu łódzkiego mogą być przyjmowani na zajęcia w ramach wolnych miejsc. 

4. Kandydaci niepełnoletni są przyjmowani na zajęcia na wniosek rodziców/opiekunów, zaś kandydaci pełnoletni 

na wniosek własny. 

5. W terminie do 31 maja każdego roku uczestnicy zajęć składają u nauczyciela prowadzącego zajęcia deklaracje 

kontynuowania udziału w zajęciach w kolejnym roku szkolnym (załącznik nr 2).  

6. W terminie od 1 do 10 września kandydaci składają „WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA”. Dotyczy to także 

tych, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu udziału w zajęciach. 

7. W terminie do 15 września kandydaci są poinformowani o tym, czy zostali przyjęci na zajęcia. 

8. Ilość uczestników zajęć jest ograniczona limitem miejsc i uzależniona od rodzaju, specyfiki, warunków realizacji 

zajęć oraz stanu zatrudnienia nauczycieli 

9. W przypadku większej liczby chętnych (złożonych wniosków) niż ilość miejsc, będą brane pod uwagę poniższe 

kryteria ustawowe: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

oraz kryteria ustalone przez placówkę: 

a) kontynuacja zajęć (zadeklarowana na piśmie w stosownym terminie); 

b) uczestnictwo w innych zajęciach w placówce. 

10. Kryteria o których mowa w pkt. 7 mają jednakową wartość i będą weryfikowane na podstawie: oświadczenia 

o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenia o niepełnosprawności (kandydata, rodzica lub rodzeństwa),  

kopii dokumentów potwierdzających fakt, że kandydat jest wychowywany przez samotnego rodzica lub objęty 

jest pieczą zastępczą, deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach. 

11. Rodzicowi (opiekunowi prawnemu) kandydata lub kandydata pełnoletniego, który nie dostał się na preferowane 

zajęcia lub do preferowanej grupy przysługuje prawo do ubiegania się o przyjęcie kandydata na zajęcia, 

na które są jeszcze wolne miejsca. 

12. Jeżeli nie nastąpi potwierdzenie uczestnictwa poprzez udział w pierwszych zajęciach lub kontakt 

z nauczycielem, kandydat zostaje skreślony z listy.  
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13. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia, przeprowadza się 

rekrutację uzupełniającą. 

14. W szczególnych przypadkach dyrektor Pałacu Młodzieży zastrzega sobie prawo zmian w proponowanych 

grupach oraz terminach zajęć. 

15. Powyższe zasady rekrutacji obowiązują od roku szkolnego 2019/2020.  

 

 

 

  


