
ifflocizieżowy Dom Kultury 
ul. Przedzamcze 11/15 

87-100 Toruń  
tel.(056) 62-214-77 , 62-246-37 

NIP 956-11-20-841  
Zarządzenie nr 3/2021 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 

z dnia 14.05.2021 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów 
składania dokumentów, na wolne miejsca na zajęcia organizowane przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie art. 153 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 
r. poz. 910, 1378 oraz z 2021r. poz. 4) — w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 
wynikającym z pisma znak WE.4424.15.2021.MC z dnia 13.05.2021r., zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się  na wolne miejsca dla kandydatów 
zamieszkałych na terenie Torunia. 

§ 2. Ustala się  następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, 
w tym terminy składania dokumentów: 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Składanie wniosków przez rodziców kandydata lub 
kandydata pełnoletniego na wybraną  formę  zajęć  wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata wymagań  lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

17 maja do 2 
czerwca 2021 

do godz. 18.00 

15 do 20 lipca 

2021 

do godz. 18.00 

2.  Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną  wniosków o 
przyjęcie do placówki na wybraną  formę  zajęć  oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata wymagań  lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy 

4 do 9 czerwca 
2021 

21 do 23 lipca 
2021 

3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

10 czerwca 2021 

do godz. 16.00 

26 lipca 2021 

do godz. 14.00 

4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub 
pełnoletniego kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

10 czerwca 2021 
od godz. 16.30 

do 15 czerwca 
2021 

do godz. 19.00 

26 lipca 2021 od 
godz. 14.30 

do 29 lipca 
2021 

do godz. 17.00 



5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 18 czerwca 30 lipca 2021 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2021 

do godz. 16.00 

do godz. 14.00 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. 

§4. Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu 
zakończenia postępowania rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu 
Kultury w roku szkolnym 2021/2022. 

EKTOR MDK 

r  
mgr agdalena Illeczko 

(pieczęć  i podpis dyrektora placówki) 
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