
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Młodzieżowego Domu Kultury
w Przemyślu na rok szkolny 2017/2018

 

Rodzaj czynności Termin postępowania Termin w
postępowaniu

uzupełniającym

1.  Składanie  deklaracji  o  kontynuacji
uczestnictwa w zajęciach:

od 17 marca do 24 marca
2017

-

2.  Składanie  wniosku  o  przyjęcie  do  MDK
wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi
spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub
kryteriów  branych  pod  uwagę  w
postępowaniu rekrutacyjnym:

od 27 marca 2017 do 15
maja 2017

od 16 czerwca 2017 do
31 lipca 2017

3.  Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną
wniosków  o  przyjęcie  do  placówki  i
dokumentów  potwierdzających  spełnianie
przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów
branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym,  w  tym  dokonanie  przez
przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  Prawo
oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59):

16 maja 2017 
– 6 czerwca 2017

1 sierpnia 2017 – 21
sierpnia 2017

4. Badanie uzdolnień kierunkowych w formie
ustalonej przez Radę Pedagogiczną:

17 i 18 maja 2017 -

5.  Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez
komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
zakwalifikowanych  i  kandydatów
niezakwalifikowanych: 

7 czerwca 2017 22 sierpnia 2017

6.  Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez
komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

15 czerwca 2017 25 sierpnia 2017

 



PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 
W PRZEMYŚLU – ROK SZK. 2017/18

 

L.P. RODZAJ ZAJĘĆ WIEK INFORMACJE

PRACOWNIA MUZYCZNA

1 Nauka gry na gitarze 8-18 lat Nauka gry na gitarze dla początkujących i 
zaawansowanych

2 Nauka gry na keyboardzie 8-18 lat Nauka gry na keyboardzie – grupy początkujące i 
zaawansowane

3 Nauka gry na flecie prostym 5-14 lat Nauka gry na instrumencie dla najmłodszych, 
nauka nut, nauka znanych piosenek, rozwój 
słuchu muzycznego

4 Nauka gry na perkusji 
elektronicznej

8-18 lat Grupy początkujące – nauka podstawowych 
rytmów, czytanie nut

5 Młodzieżowe zespoły 
muzyczne – możliwość 
dołączenia istniejących 
zespołów

10-18 lat Zespoły muzyczne, wokalno-instrumentalne, 
rockowe, występy sceniczne

6 Grupy wokalne 8-18 lat Chór, zespół wokalny, występy na scenie

7 Dziecięca grupa taneczna 7-11 lat Nauka tańca dla dzieci

8 Młodzieżowa grupa taneczna 12-18 lat Nauka tańca dla młodzieży

9 Zajęcia muzyczno-ruchowe dla
najmłodszych

5-6 lat Zajęcia muzyczno-rytmiczne

10 Klub Malucha – zajęcia 
umuzykalniające dla dzieci 3-4 
letnich

3-4 lata Wprowadzenie dzieci w świat muzyki

PRACOWNIA SPORTOWA

11 Nauka gry w tenisa stołowego -
początkujący

6-18 lat Nauka gry w tenisa, udział w turniejach

12 Nauka gry w tenisa stołowego -
zaawansowany

6-18 lat Doskonalenie gry w tenisa, udział w turniejach

13 Zajęcia sportowo rekreacyjne –
nauka jazdy na rolkach i 

7-18 lat Nauka jazdy na łyżwach i rolkach (zajęcia w 
zależności od warunków pogody) oraz nauka gry 



łyżwach, bilard w bilarda

14 Nauka gry w szachy – grupa 
dziecięca

5-11 lat Nauka gry w szachy dla dzieci, udział w 
turniejach

15 Nauka gry w szachy – grupa 
młodzieżowa

12-18 lat Nauka gry w szachy dla młodzieży, udział w 
turniejach

16 Szachowa szkółka mistrzostwa 8-15 lat Doskonalenie gry w szachy, udział w turniejach

17 Zumba – fintess – aerobic 5-18 lat Zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży

18 Gry dydaktyczne 7-12 lat Gry planszowe, rozwijanie zdolności logicznego 
myślenia, nauka podstawowych gier planszowych

PRACOWNIA PLASTYCZNA

19 Zajęcia plastyczne dla dzieci 5-10 lat Rozwój uzdolnień plastycznych, poznawanie 
technik, budowanie form przestrzennych

20 Zajęcia plastyczne dla 
młodzieży

11-18 lat Kurs rysunku i malarstwa przygotowujący do 
szkół plastycznych i na wyższe uczelnie, wystawy,
wernisaże

21 Batik 10-18 lat Malowanie woskiem na tkaninach, poznanie 
technik batiku klasycznego, zasady mieszania 
barw

22 Rękodzieło artystyczne 8-18 lat Projektowanie form przestrzennych, biżuteria, 
przedmioty codziennego użytku, recykling, nauka 
różnych technik plastycznych

23 Zajęcia plastyczne dla 
maluchów

3-4 lata Rozwijanie wyobraźni twórczej, poznawanie 
podstawowych technik plastycznych i rozwijanie 
zdolności manualnych

24 Zajęcia ikonograficzne – 
biblijne malowanie

5-11 lat Rozwijanie zdolności plastycznych w powiązaniu 
z kulturą chrześcijańską

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

25 Zajęcia komputerowe - grafika 
komputerowa

7-16 lat Nauka programów graficznych GIMP, 
INKSCAPE

26 Zajęcia medialne – strony 
www, tworzenie gazety, edycja 
fotografii, DTP

10-18 lat Nauka programu do DTP Scribus, prowadzenie 
gazetki, fotografia, multimedia



27 Zajęcia komputerowe - muzyka
elektroniczna

10-18 lat Edycja i tworzenie muzyki za pomocą komputera,
obsługa programów muzycznych LMMS, 
MUSESCORE, Audacity, MIXX

28 Zajęcia komputerowe dla 
dzieci - programowanie 
SCRATCH, tworzenie gier, 
obsługa komputera

7-14 lat Nauka programowania, pisanie gier w języku 
Scratch

POZOSTAŁE PRACOWNIE

29 Wolontariat 12-18 lat Grupa wolontariuszy – udział w akcjach 
lokalnych i ogólnopolskich

30 Język niemiecki 7-12 lat Dla uczniów szkół podstawowych, którzy nie 
mają j. niemieckiego w szkole.

31 Sekcje literacka 12-18 lat Dla uczniów wszystkich typów szkół. Analiza 
tekstów, przygotowanie do egzaminów, tworzenie 
publikacji.

ZESPOŁY I GRUPY MUZYCZNE I TANECZNE

32 Młodzieżowe zespoły 
wokalno-instrumentalne

8-18 Zespoły młodzieżowe – muzyka rozrywkowa 
rock, pop. itp.

33 Dziecięce i młodzieżowe 
zespoły taneczne

8-18 Zespoły taneczne – taniec nowoczesny, fitness

34 Dziecięce i młodzieżowe 
zespoły wokalne

6-18 Zespoły wokalne

W PRZYPADKU NABORU DO ZESPOŁÓW OBOWIĄZUJE ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
– BADANIE UZDOLNIEŃ – SZCZEGÓŁY: WWW.MDKPRZEMYSL.PL


