
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 

Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”  

w Warszawie 

z dnia  29.04.2020 r. 

w sprawie:   

Rekrutacji na zajęcia planowane w roku szkolnym 2020/21 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 

„175”.  

Podstawa prawna:  
Rozdział 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkól i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), a w szczególności na podstawie 
art. 144 tej ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z dyrektorami 
placówek oświatowo-wychowawczych i dyrektorem placówki artystycznej. 

§ 1 W roku szkolnym 2020/21 Ognisko pracy Pozaszkolne „175” organizuje zajęcia stałe, 
okazjonalne, okolicznościowe, lato i zimę w mieście.  

§ 2 Zajęcia stałe organizowane są dla stałej grupy uczestników według stałego, tygodniowego 
planu zajęć.  

§ 3 Zajęcia okazjonalne, okolicznościowe, lato i zimę w mieście organizowane są według 

odrębnego planu. 

 

§ 4 Na wszystkie zajęcia stałe dla nowych uczestników obowiązuje sprawdzian uzdolnień 

kierunkowych oraz rekrutacja przez system w terminach wskazanych w harmonogramie 

rekrutacji i w elektronicznym systemie rekrutacji. 

 

§ 5 Rekrutacja na zajęcia stałe odbywa się ściśle według harmonogramu rekrutacji podanego 

do publicznej wiadomości na stronie Biura Edukacji i stronie internetowej placówki.  

 

§ 6 Rekrutacja dla osób kontynuujących (w ramach tego samego typu zajęć) odbywa się na 

podstawie wydrukowanego, podpisanego i przesłanego elektronicznie skanu wniosku na adres 

rekrutacjaopp175@gmail.com w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. 

 

§ 7 Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji poprzez wprowadzenie do systemu 

podstawowych informacji i wyborze zajęć, wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać 

skan wniosku drogą elektroniczną na adres: rekrutacja rekrutacjaopp175@gmail.com w 

terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. 

 

§ 8 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jedną formę zajęć stałych wypełnia 

tylko jeden formularz zgłoszeniowy, wpisując rodzaje zajęć w jakich chce uczestniczyć.  

  

§ 9 Sprawdziany uzdolnień kierunkowych odbędą się dla wszystkich nowych uczestników w  

terminach wskazanych w elektronicznym systemie rekrutacji. 

 

§ 10 Szczegółowy harmonogram badań uzdolnień kierunkowych w placówce stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zrządzenia. 
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§ 11 Część badań uzdolnień kierunkowych odbędzie się za pośrednictwem online a część z 

zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w placówce ul. Niegocińska 2.  

 

§ 12 Kryteria oceny badań uzdolnień kierunkowych opracowuje każdy nauczyciel 

prowadzący zajęcia wg. załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 13 Maksymalna ilość punktów jaką może zdobyć kandydat na sprawdzianie uzdolnień 

kierunkowych to 25. Minimalna ilość punktów, aby zostać przyjętym to 15 punktów. 

  

 § 14 Każdy nauczyciel ogniska jest członkiem komisji uzdolnień kierunkowych wybranych 

zajęć.  

 

§ 15 W przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc oraz spraw spornych o przyjęciu na 

zajęcia decyduje dyrektor ogniska po zasięgnięciu opinii komisji rekrutacyjnej w składzie: 

Anna Żołyńska-Lupa - przewodnicząca 

Nauczyciel zajęć dot. sporu - zastępca przewodniczącego 

Beata Leszczyńska – sekretarz 

 

§ 16 Po przeprowadzonej rekrutacji, we wrześniu na wolne miejsca na zajęcia stałe nie stosuje 

się zasad rekrutacji.  

 

§ 17 Rekrutacja o której mowa w §16 odbywa się według kolejności zgłoszeń podczas całego 

roku szkolnego.   

 

§ 18 Zarządzenie zawiera dwa załączniki, wchodzi w życie z dniem podpisania. i podlega 

ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej placówki. 

 

 

          

 

        Maria Popławska-Staniszewska 

       Dyrektor OPP „175” 

 

 


