ZARZĄDZENIE NR 1/05/2017
Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek” w Warszawie
z dnia 8.05.2017 r.
w sprawie:
1. Rekrutacji na zajęcia planowane w roku szkolnym 2017/18 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
nr 1 „Jordanek”
2. Określenia maksymalnej liczby planowanych w roku szkolnym 2017/2016 grup zajęć
stałych wraz z określeniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego
uczestników, mogących brać w nich udział oraz dodatkowych wymagań, które powinny być
spełnione przez kandydata.
3. Określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia stałe na rok szkolny 2017/2018 w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej Nr 1.

Zgodnie z Rozdziałem 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy oraz
zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i
zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st.
Warszawy w roku szkolnym 2017/2018, opracowanymi przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy
zarządza się co następuje:
§1
Ustala się zasady uczestnictwa w stałych formach organizowanych w OPP 1 w roku
szkolnym 2017/2016.
I.

Rekrutacja na zajęcia stałe ze stałą liczbą uczestników prowadzona jest poprzez
system elektroniczny dostępny na stronach : www.opp1.waw.pl (w zakładce
Rekrutacja) oraz www.warszawa–pozaszkolne.pzo.edu.pl
zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2017/18, ustalonym dla
warszawskich placówek wychowania pozaszkolnego, przez organ prowadzący,

II.

Zasady rekrutacji elektronicznej nie dotyczą:
a. zajęć organizowanych podczas ferii zimowych lub letnich – obowiązują zasady i
wytyczne dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście
b. zajęć i imprez okazjonalnych
c. zajęć klubowych typu świetlicowego „Zajęcia dla przedszkolaków”, „Nauka gry na
keyboardzie” (zajęcia stałe ze zmienną liczbą uczestników) - zajęć sportowych dla
zmieniających się uczestników, w tym zajęcia prowadzone w ramach programów
edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówkę

III.

Deklaracja kontynuacji - pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci kontynuujące
uczestnictwo z poprzedniego roku szkolnego (w ramach tych samych zajęć) na
podstawie zgłoszenia kontynuacji przez rodzica (opiekuna), w systemie e-rekrutacji, w
terminie od 10 do 18 maja 2017 r. oraz złożenia w placówce wydrukowanego
formularza.

IV.

Nowi kandydaci - składają e-formularze zgłoszeniowe na wolne miejsca na zajęcia, w
których jeszcze nie uczestniczyli. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż

V.

jedną formę zajęć stałych wypełnia tylko jeden formularz zgłoszeniowy, wpisując
rodzaje zajęć w jakich chce uczestniczyć.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych - na niektóre zajęcia (zgodnie z informacją w
programie e-rekrutacji) organizowany jest sprawdzian/badanie uzdolnień kierunkowych.
Dyrektor ogłasza terminy sprawdzianów w Terminarzu rekrutacji na rok szkolny 2017/18
§2

Kryteria ustawowe i kryteria samorządowe wraz z punktacją oraz wykazem dokumentów
potwierdzających ich spełnienie określają „Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia
rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowowychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018”, opracowane przez Biuro Edukacji
m. st. Warszawy (link na stronie www.opp1.waw.pl, w zakładce REKRUTACJA.
§3
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych, oraz list kandydatów
przyjętych i nie nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń OPP1 oraz informację w elektronicznym
systemie rekrutacyjnym zgodnie z Terminarzem procedury rekrutacyjnej (załącznik nr 1)
Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych uczestnicy mają obowiązek potwierdzić w
systemie, przyjęcie do danej grupy zajęciowej.
§4

Jeżeli po przeprowadzonej rekrutacji, po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca na
zajęcia stałe, przyjmowanie odbywa się według kolejności zgłoszeń bez stosowania w/w kryteriów
rekrutacji.
§5
Ustala się maksymalną liczebność planowanych w roku szkolnym 2017/2018 grup zajęć stałych
ze stałą liczbą uczestników wraz z określeniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału
wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział oraz dodatkowych wymagań, które
powinny być spełnione przez kandydata (załącznik nr 2).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń OPP1 oraz umieszczenie na stronie internetowej placówki – www.opp1.waw.pl

