
1 
 

 

Zarządzenia Nr 56/05/20 

Dyrektora MOS Nr 2 z dnia 05. 05. 2020 roku 

Dotyczące rekrutacji w MOS Nr 2 na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania  

w roku szkolnym 2020/2021 

  

Podstawa prawna: 

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w 

roku szkolnym 2020/2021 jest prowadzony na podstawie odpowiednich 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 2019 r. poz. 

1148 ze zm.) a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych 

poniżej uzgodnionych z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych oraz Statutu Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego Nr 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

§1 

1.Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach MOS Nr 2 

w roku poprzedzającym rekrutację. 

2.Kandydatem do uczestnictwa w zajęciach nazywamy dzieci i młodzież, która nie uczestniczyła 

w zajęciach organizowanych przez MOS Nr 2 w roku poprzedzającym rekrutację. 

3.Formularzem zgłoszeniowym nazywamy wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, 

po uprzednim zalogowaniu się kandydata oraz podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów lub 

pełnoletnią młodzież. 

4.Deklaracją nazywamy deklarację kontynuacji, wydrukowaną z systemu elektronicznego rekrutacji, po 

uprzednim zalogowaniu się kandydata kontynuującego udział w zajęciach oraz podpisany przez 

rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnią młodzież. 

5.Adres strony internetowej, to adres strony na której dostępny jest system rekrutacji MOS Nr 2, który 

widnieje na stronie internetowej placówki www.mos2.pl, w zakładce Zasady Rekrutacji 2020/2021. 

 

§ 2 

Dyrektor MOS Nr 2 zarządza, co następuje: 

Ustala się w roku szkolnym 2020/21 zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane  

w formie zajęć stałych wg. poniższego harmonogramu: 

Pracownia Zajęcia typ Instruktor Ilość max wiek 

Windsurfing Bick Techno 1 Marcin Rapacki 10 9-19 

Windsurfing Bick Techno 2 Sławomir Kalinowski 10 9-18 

Windsurfing uzdolnieni 1 Marcin Rapacki 10 9-19 

Windsurfing uzdolnieni 2 Marcin Rapacki 10 9-19 

Wioślarstwo uzdolnieni 1 Maciej Zielioski 10 11-20 

Wioślarstwo uzdolnieni 2 Jacek Suchocki 10 11-20 

Wioślarstwo uzdolnieni 3 Jacek Suchocki 10 11-20 

Wioślarstwo uzdolnieni 4 Maria Gnojek 10 11-20 

Wioślarstwo juniorzy 1 Andrzej Durjasz 10 14-19 

http://www.mos2.pl/
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Wioślarstwo juniorzy 2 Maciej Zielioski 10 14-19 

Wioślarstwo juniorzy 3 Maria Stadnicka 10 14-19 

Wioślarstwo juniorzy 4 Jacek Suchocki 10 14-19 

Wioślarstwo młodzicy 1 Andrzej Durjasz 10 12-14 

Wioślarstwo młodzicy 2 Izabella Rabong 10 12-14 

Wioślarstwo ogólnorozwojowe 1 Agata Loranc 10 14-20 

Wioślarstwo ogólnorozwojowe 2 Izabella Rabong 10 12-19 

Wioślarstwo rekreacyjne 1 Agata Loranc 10 14-20 

Wioślarstwo rekreacyjne 2 Andrzej Durjasz 10 14-20 

Wioślarstwo rekreacyjne 3 Maria Gnojek 10 14-20 

Wioślarstwo rekreacyjne 4 Maria Gnojek 10 14-20 

Wioślarstwo rekreacyjne 5 Maria Stadnicka 10 14-20 

Wioślarstwo rekreacyjne 6 Maciej Zielioski 10 14-20 

Wioślarstwo regatowe Jacek Rylski 10 14-20 

Żeglarstwo cadet uzdolnieni 1 Krzysztof Ligowski 10 6-18 

Żeglarstwo cadet uzdolnieni 2 Krzysztof Ligowski 10 6-18 

Żeglarstwo cadet uzdolnieni 3 Anna Golec 10 6-18 

Żeglarstwo klasa 420 1 Jakub Antoniak 10 10-20 

Żeglarstwo klasa 420 2 Jakub Antoniak 10 10-20 

Żeglarstwo klasa 470 Jakub Antoniak 10 14-20 

Żeglarstwo L’equipe regatowy Justyna Kalinowska 10 10-16 

Żeglarstwo Laser 1 Cezary Gołda 10 10-20 

Żeglarstwo Laser 2 Cezary Gołda 10 10-20 

Żeglarstwo Laser 3 Cezary Gołda 10 10-20 

Żeglarstwo optymist 1 Marek Sudzioski 10 6-15 

Żeglarstwo optymist uzdolnieni 1 Iwona Szczęsna 10 6-15 

Żeglarstwo optymist uzdolnieni 2 Marek Sudzioski 10 6-15 

Żeglarstwo optymist uzdolnieni 3 Marek Sudzioski 10 6-15 

Żeglarstwo optymist uzdolnieni 4 Jacek Hatt 10 6-15 
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Żeglarstwo optymist uzdolnieni 5 Iwona Szczęsna 10 6-15 

Żeglarstwo optymist uzdolnieni 6 Iwona Szczęsna 10 6-15 

Żeglarstwo optymist uzdolnieni 7 Jacek Hatt 10 6-15 

Żeglarstwo pływanie rekreacyjne 1 Ryszard Brona 10 6-19 

Żeglarstwo pływanie rekreacyjne 2 Justyna Kalinowska 10 10-16 

Żeglarstwo szkolenie na żeglarza 1 Ryszard Brona 10 7-19 

Żeglarstwo szkolenie na żeglarza 2 Justyna Kalinowska 10 10-16 

Żeglarstwo szkolenie na żeglarza 3 Krzysztof Ligowski 10 6-18 

Żeglarstwo szkolenie na żeglarza 4 Anna Golec 10 6-18 

 

§ 3 

Dyrektor MOS Nr 2 ustala, iż rekrutacja na wszystkie typy zajęć stałych w placówce odbywają się za 

pomocą systemu informatycznego. Rodzice/ prawni opiekunowie bądź w przypadku osób pełnoletnich sami 

kandydaci, logują się w systemie elektronicznym rekrutacji na stronie: https://warszawa-

pozaszkolne.pzo.edu.pl. 

Po zalogowaniu się i wyborze odpowiednich zajęć, drukują podanie o przyjęcie do wybranej przez siebie 

grupy zajęć stałych w MOS Nr 2. Podpisane przez rodziców bądź prawnych opiekunów, 

 a w przypadku uczestników pełnoletnich własnoręcznie, dostarczają w wyznaczonych terminach  

do placówki – ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie i wrzucają wnioski do zabezpieczonej urny 

znajdującej się w sekretariacie placówki. 

§ 4 

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu deklaracji kontynuacji 

na adres poczty elektronicznej placówki: moss2@edu.um.warszawa.pl.  

Wnioski nowych kandydatów o przyjęcie na wolne miejsca w terminie określonym w harmonogramie będą 

przyjmowane w sekretariacie placówki z zachowaniem wszystkich środków zabezpieczających zalecanych 

w czasie pandemii. 

Z uwagi na stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku na adres poczty elektronicznej 

placówki: moss2@edu.um.warszawa.pl. 

 

§ 5 

Od dnia 6 maja 2020 r będą przyjmowane podania o przyjęcie kandydatów kontynuujących zajęcia w 

placówce oraz od dnia 15 maja od nowych kandydatów, zamieszkałych w Warszawie po uprzednim 

zalogowaniu się kandydata na stronie internetowej. 

 

§ 6 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

lub na wniosek kandydata pełnoletniego. 

 

§ 7 

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w rekrutacji na zajęcia stałe na rok szkolny 2020/2021  

nie przewidziane są sprawdziany uzdolnień kierunkowych (brak możliwości przeprowadzenia 

sprawdzianów w placówce). 

mailto:moss2@edu.um.warszawa.pl
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§ 8 

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest  większa liczba kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik niż wolnych miejsc na zajęcia przeprowadzany jest drugi etap 

postępowania, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 

rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez 

m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. 

 

§ 9 

 Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora placówki na 

podstawie „Regulaminu prac komisji" , który na podstawie odrębnych przepisów zostaje opracowany do dn. 

05 maja 2020 r Regulamin prac komisji rekrutacyjnej zostanie wprowadzony do stosowania Zarządzeniem 

dyrektora MOS Nr 2 i podany do wiadomości wszystkim pracownikom placówki. 

 

§ 10 

Wyniki postępowań rekrutacyjnych podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list przyjętych i nieprzyjętych po każdym z etapów 

rekrutacji w terminach ustalonym w harmonogramie rekrutacji. 

 

§ 11 

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami jest przeprowadzane postępowanie uzupełniające na 

zasadach rekrutacji ją poprzedzającej 

 

§ 12 

Jeżeli po przeprowadzeniu  rekrutacji uzupełniającej po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne 

miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. 

Przyjmowanie do grupy odbywa się według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego. 

 

§ 13 

Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych w czasie ferii zimowych i letnich oraz zajęć 

opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków. 

 

§ 14 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników pedagogicznych do przestrzegania maksymalnych ilości 

uczestników na zajęciach stałych. 

 

§ 15 

Postanawia się, że w sytuacji gdy postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające nie uzupełni grup do 

ustalonych ilości uczestników, należy do 30 października br. zawiesić daną formę zajęć  

i zastąpić ją inną- odpowiadającą oczekiwaniom dzieci i młodzieży. Zajęcia muszą być zgodne z celami  

i zadaniami statutowymi MOS Nr 2. 
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§16 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów. Listy 

zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w 

formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym MOS NR 2 w Warszawie. 

 

§17 

Po ogłoszeniu list, uczestnicy zgłaszają się na zajęcia zgodnie z harmonogramem danej grupy po 

rozpoczęciu roku szkolnego. 

 

 

§18 

W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia uczestnika, rodzice/opiekunowie  prawni zobowiązani są 

do powiadomienia prowadzącego dane zajęcia o rezygnacji w formie pisemnej, telefonicznie lub drogą 

mailową. 

§19 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję  

o zwiększeniu liczebności grupy. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.05.2020 r.. 


