
 

A.021.10.2022 

 

Zarządzenie Nr 10  
z dnia 13.05.2022 r. 

Dyrektora Pałacu Młodzieży w Warszawie 

w sprawie: zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 
uzdolnienia i zainteresowania organizowane w Pałacu Młodzieży  

w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023. 
 
 

Na podstawie przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082), a w szczególności na podstawie art. 144 tej ustawy oraz 
„Zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane  
w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2022/2023”. 
 
zarządza się co następuje: 

 

1. Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające 

zainteresowania w roku szkolnym 2022/2023 prowadzony będzie w formie elektronicznej 

poprzez stronę warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl 

2. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat na uczestnika zajęć w Pałacu Młodzieży, o których 

mowa w Zarządzeniu, po zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji, uzupełnia 

niezbędnymi danymi pobrany wniosek wskazując zajęcia i grupy, w których chciałby 

uczestniczyć. Termin rejestracji (daty i godziny podany w systemie rekrutacyjnym) zgodny  

z harmonogramem zapisów dla kandydatów. 

− Wypełniony zgodnie z instrukcją wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu należy 

zeskanować i przesłać mailem (na adres zapisy@pm.waw.pl)   

lub złożyć w punkcie rekrutacyjnym w Pałacu Młodzieży w Warszawie,   

Plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki – wejście od ul. Świętokrzyskiej)  

w dniach od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r.: w dni powszednie w godz. 13.00 – 19.00.  

3. Wykaz zajęć, wymagań zawiera Załącznik Nr 1 - INFORMATOR 2022/2023.  

4. Na zajęcia kandydaci przyjmowani są w oparciu o wyniki badań uzdolnień kierunkowych. 

5. Zasady przeprowadzania badań uzdolnień kierunkowych określa Załącznik Nr 2 

6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia w Pałacu Młodzieży  

w Warszawie zostaną ogłoszone 22.06.2022r. o godz. 12.00. 

7. Listy przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 23.06.2022 r. o godz.12.00. 

mailto:zapisy@pm.waw.pl


8. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji. (Załącznik nr 3)  

9. Wykaz wolnych miejsc na zajęcia będzie opublikowany w systemie rekrutacyjnym   

01.07.2022 r. godz. 12.00.   

10. W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

11. W rekrutacji uzupełniającej kandydat dokonuje rejestracji w systemie.  

12. Składa wniosek w Pałacu Młodzieży w dniach 16.08. – 20.08.2022r. w godz.10.00-16.00. 

Zgłasza się na badanie uzdolnień kierunkowych w dniach 22.08. – 27.08.2022r. (wyznaczony 

termin i godzina w systemie elektronicznym). Listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych na zajęcia w Pałacu Młodzieży w Warszawie zostaną ogłoszone 

30.08.2022r.  

13. Zapisy w przypadku wolnych miejsc od 01.09.2022 r.  

14. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną utworzone 271 grupy dla 4030 uczestników. Minimalna 

liczebność grup 12 uczestników, maksymalna 32. Liczebność grup zależna jest od specyfiki oraz 

warunków lokalowych danej specjalności (Załącznik nr 1- Informator 2022/23). 

15. W szczególnych przypadkach (np. rezygnacja instruktora, warunki lokalowe) dyrektor zastrzega 

sobie prawo zmian w proponowanych typach i formach zajęć, w tym do zwiększenia lub 

zmniejszenia liczby dzieci w poszczególnych grupach. 

16. Powyższe zasady rekrutacji podaje się do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową  

i umieszczenie na tablicy ogłoszeń w placówce. 

 

 
 

   
 
 
 
 Warszawa, dnia 13.05.2022 r. 


