Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu
Rekrutacja dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021
Zapisy na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Teatralna 3
na rok szkolny 2020/2021 będą odbywały się według przedstawionego
harmonogramu i zasad rekrutacji dostępnych na www.mdk.kalisz.pl
Zapraszamy dzieci od 5 roku życia i młodzież
na zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

Lp.

1.

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Przyjmujemy deklaracje o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach
w MDK Kalisz.

Terminy

Od 1 do 30
czerwca 2020 r.

Przyjmujemy wnioski od kandydatów, którzy chcą uczestniczyć
2.
w wybranych przez siebie zajęciach w MDK Kalisz.

Od 24 sierpnia
do
4 września
2020 r.

Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na poszczególne zajęcia wraz z informacją o
terminie spotkania organizacyjnego lub/i pierwszych zajęciach.
3.
UWAGA! na stronie MDK www.mdk.kalisz.pl zawieszamy tylko
te informacje, które nie zawierają danych osobowych np. plan
zajęć

11 września
2020 r. do godz.
15.00

4.

Rozpoczęcie zajęć w grupach - potwierdzenie uczestnictwa
w zajęciach.

1

Od 14 do 25
września 2020 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(dotyczy wyłącznie wolnych miejsc pozostałych
po Rekrutacji Podstawowej)

Lp.

1.

Przyjmujemy wnioski od kandydatów, którzy chcą uczestniczyć
w wybranych przez siebie zajęciach w MDK Kalisz

2.

Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na poszczególne zajęcia.

Terminy

Od 11 września
2020 r.

30 września 2020 r.
do godz. 15.00

Zgłoszenia na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są wyłącznie
na drukach – formularzach opracowanych dla MDK Kalisz (dostępne w sekretariacie,
u nauczycieli i na stronie www.mdk.kalisz.pl). Druki należy prawidłowo i czytelnie
wypełnić.
Można je składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie MDK w godzinach 8.0016.00 lub bezpośrednio u nauczycieli.
Do pobrania:


Wniosek o przyjęcie na zajęcia / kontynuację (taki sam dla nowych i obecnych
uczestników, w roku szkolnym 2020/2021 można wybrać z oferty MDK max. 3 różne
zajęcia, ale w takim przypadku trzeba złożyć osobne dokumenty dla każdego wyboru!)

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
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