
Zał. 1 

Uprzejmie Informujemy, że od 8 czerwca 2020 roku rozpocznie się rekrutacja uczestników                           

na zajęcia do pracowni oraz Akademii Edukacji Przedszkolaka na rok szkolny 2020/2021.                     

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .  

Prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem rekrutacji (poniżej),  

Regulaminem rekrutacji oraz klauzulą informacyjną. 

  

 Deklaracje o kontynuowaniu zajęć i wnioski o przyjęcie na wolne miejsca  należy przesyłać na adres 

e-mail: nabor@palac.szczecin.pl  

Harmonogram rekrutacji. 

Lp. Rodzaj czynności Terminy 

1. 
Składanie deklaracji o kontynuowaniu 

 uczestnictwa w zajęciach (droga elektroniczną). 
8 - 19 czerwca 2020 r. 

2. 
Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji, 

obliczenie liczby wolnych miejsc. 
22 - 26 czerwca 2020 r. 

3. 
Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  

o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca. 
17 - 21 sierpnia 2020 r. 

4. 
Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków, 

kwalifikacja uczestników do pracowni. 
24 - 28 sierpnia 2020 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  

przyjętych i nieprzyjętych.  
31 sierpnia 2020 r. 

 

 Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej 

Pałacu Młodzieży od dnia 8 czerwca 2020 r. i przesyłać drogą elektroniczną zgodnie z  regulaminem 

w terminie do 19 czerwca 2020 r. 

Deklaracja dla uczestników niepełnoletnich – załącznik 2  (otwórz, wypełnij, zapisz plik pod 

nazwą: nazwisko_ imię uczestnika, wyślij na adres: nabor@palac.szczecin.pl) 

Deklaracja dla uczestników pełnoletnich – załącznik 2a  (otwórz, wypełnij, zapisz plik pod 

nazwą: nazwisko_ imię uczestnika, wyślij na adres: nabor@palac.szczecin.pl) 

 Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne  

na stronie internetowej od dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad 

rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki  (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego). 

 


