
szanowni Rodzice

Od 20 czerwca żOż2r. Klub Malucha w Mechnicy rozpoczyna rekrutację dzieci

w wieku od 1do 3 roku życia.

Kierownik Klubu Malucha w Mechnicy ustala następujący harmonogram postępowania

rekrutacyjnego w ramach naboru podstawowego do Klubu Malucha w Mechnicy:

REKRUTACJA
1. Rekrutacja do Klubu odbywa się poprzez złożenie wypełnionej ,,Karty zgłoszenia dziecka do Klubu

Malucha w Mechnicy.

ż,|głoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia karty zgłoszenia wraz

z oświadczeniami w formie papierowej, w wymaganym terminie, w wymagany sposób.

3. Druki zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.renskawies.pl lub w formie

papierowejw punkcie obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Reńska Wieś.

4. Rekrutacja dzieci do Klubu Malucha w Mechnicy odbywa się na rok szkolny, trwający

2o22lżoż3,

5. Dzieci do Klubu przyjmowane są w wyniku prowadzenia rekrutacji podstawowej i rekrutacji

uzupełniającej na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego, w8 wzoru wniosku

o przyjęcie dziecka do Klubu.

Dzieci nieprzyjęte do Klubu w związku z brakiem miejsc w rekrutacji podstawowej,

umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Klubu i mogą brać udział w rekrutacji

uzupełniającej. /

6. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na bieżąco w ciągu roku szkolnego/ w miarę posiadania

wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

L.p Zadanie Miejsce Termin

t Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do
Klubu Malucha w Mechnicy

Punkt obsługi
mieszkańca
w Urzędzie Gminy
w ReńskiejWsi,
ul. Pawłowicka ].

od 20 czerwca2O22r.
do 1 lipca żO2żr.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie dziecka do Klubu
Malucha w Mechnicy

Urząd Gminy
w Reńskiej Wsi,
ul. Pawłowicka ].

od 4lipca żOż2r,
do 6 lipca 2Oż2r,

3 Lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci
niezakwalifikowanych do Klubu
Malucha w Mechnicy

Urząd Gminy
w Reńskiej Wsi,
ul. Pawłowicka 1

8lipca 2022r

4, Podpisanie umów z rodzicami na rok

szkolny 2022/2023
Urząd Gminy

w ReńskiejWsi,
ul. Pawłowicka 1

od 25lipca ża22r.
do 25 sierpnia2O22r



WARUNK! PRZYJMoWANIA DzlEc! Do KLuBU
1. Do Klubu przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Reńska Wieś i spełniające

kryterium wiekowe określone w Statucie Klubu. Warunki te stanowią kryteria obligatoryjne
dla przyjęcia dziecka do Klubu,
2. W przypadku większej ilości zgłoszeń dzieci spełniających kryteria obligatoryjne, niż liczba

wolnych miejsc, o kolejności przyjęcia decyduje punktacja kryteriów premiowanych:

1) niepełnosprawność osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (ważne

orzeczenie
o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);
2) niepełnosprawność dziecka oddawanego pod opiekę Klubu;

3) rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko;
4| zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej rodzicowfopiekunów
prawnych;
5) dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci);

6) dziecko nieprzyjęte w trakcie rekrutacji prowadzonej do publicznych przedszkoli,

punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Klub nadal dysponuje wolnymi
miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, spełniające
kryterium wiekowe.
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