Klub Dziecięcy Maleństwa
Krosno Odrzańskie

Regulamin rekrutacji dzieci do Klubu Dziecięcego „Maleństwa”
w Krośnie Odrzańskim

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U.2021.75 t.j.)
2. Statutu Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim
§ 1.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie –należy przez to rozumieć „Regulamin rekrutacji dzieci do Klubu
Dziecięcego „Maleństwa’;
2) klub – należy przez to rozumieć Klub Dziecięcy;
3) kierownik–należy przez to rozumieć kierownika Klubu Dziecięcego;
4) komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną ds. rekrutacji
przez kierownika;
5) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali
zakwalifikowani przez komisję kwalifikacyjną i rodzice złożyli potwierdzenie woli
zapisu dziecka do klubu we właściwym terminie;
6) wniosek o przyjęcie do klubu – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby
rekrutacji do Klubu Dziecięcego;
7) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów i rodziców
zastępczych;
8) kandydatach –należy przez to rozumieć dzieci, dla rodzice złożyli wniosek.
§ 2.
1. Do Klubu przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
2. Wnioski o przyjęcie dziecka do Klubu prowadzi się na zasadzie powszechnej
dostępności tzn., że rodzic może w każdym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do
Klubu.
3. Wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami: o wielodzietności, niepełnosprawności
dziecka lub/i samotnym wychowywaniu dziecka jest dostępny w siedzibie Klubu oraz na
stroniehttps://bip.wrota.lubuskie.pl/klub_dzieciecy_malenstwa/10022/Rekrutacja/
§ 3.
1. O przyjęcie, pod warunkiem złożenia dokumentów poświadczających wymieniony
poniżej stan rzeczy, mogą ubiegać się:
1) osoby zamieszkałe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
2) osoby pracujące/ studiujące w trybie dziennym;
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3) osoby powracające z urlopów macierzyńskich/ wychowawczych;
4) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, chcące podjąć pracę zawodową;
3. Corocznie w okresie od 1 maja do 31 maja kierownik Klubu ogłasza harmonogram
rekrutacji i powołuje komisję rekrutacyjną.
4. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w Klubie, na kolejny rok szkolny od
1 września do 31 sierpnia następnego roku.
5. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na bieżąco, w czasie roku szkolnego, w miarę
posiadania wolnych miejsc, zgodnie z przyjętymi zasadami rekrutacji.
§ 4.
1.Poszczególne kryteria, brane pod uwagę w rekrutacji, mają następującą wartość
punktową:
1) niepełnosprawność dziecka (orzeczenie/zaświadczenie lekarskie) – 1 pkt;
2) rodzina wielodzietna ( oświadczenie/ karta dużej rodziny) – 2 pkt;
3) osoby zamieszkałe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie – 2 pkt;
4) samotnie wychowujące dziecko ( oświadczenie) – 1 pkt;
5) rodziców obojga pracujących/ studiujących w trybie dziennym/- 1 pkt za
pracującego rodzica, max 2 pkt;
6) rodzic samotnie wychowujący pracujący /studiujący w trybie dziennym/ – 2 pkt;
7) niepełnosprawność w rodzinie dziecka – 1 pkt.
2. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych we wniosku o przyjęcie dziecka
do Klubu, jest obowiązkowe.
3. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, jest nieobowiązkowe, przy czym
w przypadku nie podania tych danych przyjmuje się, że wnioskodawca danego kryterium
nie spełnia.
4. Rodzic pragnący skorzystać z preferencji, o których mowa w zasadach rekrutacji,
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające określone sytuacje
rodzinne.
5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania zawartej
w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
§ 5.
1.Kierownik Klubu wpisuje zgłoszone dziecko na listę oczekujących wraz z uzyskaną ilością
punktów oraz datą złożenia wniosku.
2. Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych dzieci zgodnie ze złożoną przez rodziców
dokumentacją, punktacją i liczbą wolnych miejsc.
3. Wolne miejsca oferuje się je dzieciom, które uzyskały największą liczbę punktów, a w
przypadku takiej samej liczby punktów bierze się pod uwagę datę złożenia wniosku.
4. Kierownik Klubu zawiadamia telefonicznie rodziców o przyjęciu dziecka. Rodzic jest
zobowiązany potwierdzić wolę zapisania dziecka do Klubu w terminie 3 dni.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik może przyjąć do Klubu dziecko
poza ustaloną kolejnością.
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6. W razie nieprzyjęcia dziecka do Klubu rodzic ma prawo wystąpić do kierownika Klubu o
uzasadnienie decyzji o nieprzyjęciu dziecka w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
rekrutacji.
7. Kierownik informuje rodziców na piśmie o sposobie rozpatrzenia odwołania
w terminie 7 dni od jego złożenia.
8. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Krosno Odrzańskie mogą być przyjęte do Klubu
w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie i posiadania
wolnych miejsc.
§ 6.
1.W przypadku, zgłoszonej nieobecności dziecka będącego wychowankiem Klubu,
trwającej ponad miesiąc, na jego miejsce może być przyjęte kolejne dziecko z listy,
spełniające ustalone kryteria.
2. Przyjęcie dziecka może nastąpić jedynie na czas określony nieobecnością dziecka,
o którym mowa w ust.1.
3. W każdym przypadku przyjęcie dziecka następuje na podstawie umowy podpisanej
z kierownikiem Klubu.
§ 7.
1. Dane osobowe i dokumenty kandydata przyjętego do Klubu, zgromadzone w celu
postępowania rekrutacyjnego, przechowywane są przez okres pobytu dziecka w Klubie.
2. Dane osobowe i dokumenty kandydata nie przyjętego do Klubu przechowywane są
przez okres jednego roku.
§ 8.
1.Zmiany do regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego
wprowadzaniu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku.

Załączniki do regulaminu:
- wniosek o przyjęcie dziecka;
- oświadczenia: o wielodzietności, samotnym wychowywaniu dziecka, uczęszczaniu
rodzeństwa do Klubu.

