
REGULAMlN REKRUTACJl DO KLUBU MALUCHA W MECHN|CY
NA RoK 2o22l2o23

Podstawa prawna:
]-. Ustawa z dnia 4lutego 20LLr. o opiece nad dziećmiw wieku do lat 3.

2. Statut Klub Malucha w Mechnicy ustalony uchwałą Rady Gminy Reńska WieŚ nr XLllll347120Ż2

z dnia 30 marca żO2Ir w sprawie ustalenie statutu klubu dziecięcego Klub Malucha w Mechnicy",

zwaną dalej,,uchwałą".

lNFORMACJE OGÓLNE
§r

1, Dzieci do Klubu Malucha w Mechnicy, zwanym dalej ,,KlubQffi" , w przyjmuje się na podstawie

pisemnej deklaracji karty zgłoszenia dziecka do Klubu złożonej przez rodzicówlopiekunów
prawnych,

2. przebieg rekrutacii do klubu obeimuie:
- ogłoszenie o rekrutacji dzieci na dany rok szkolny i ustalenie harmonogramu rekrutacji,

- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do Klubu,
- powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
- weryfikacja i kwalifikacja przyjętych kart zgłoszeniowych,
- ogłoszenie wyników rekrutacji,
- rozpatrzenie ewentualnych odwołań.

3. Zapisanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie pisemnej karty zgłoszenia dziecka do

Klubu. Wzór ,,Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha w Mechnicy" stanowi załącznik do

niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie obowiązujące w rekrutacji terminy i wymagane czynnoŚci rodziców zawiera

Harmonogram rekrutacji ustalony na dany rokprzez Kierownika Klubu.

5. Regulamin określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do Klubu, tryb postępowania

rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym,

oraz zakres zadań iobowiązków komisji rekrutacyjnej.

6. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do Klubu w trakcie roku szkolnego, W ciągu roku,

w sytuacji zwolnienia się miejsca w grupie, dzieci są przyjmowane przez Kierownika Klubu przY

zastosowaniu obowiązujących kryteriów i zasad określonych w uchwale Na wolne miejsce,

Kierownik Klubu przyjmuje następnego w kolejce kandydata, który w procesie rekrutacji uzyskał

największą liczbę punktów, spośród kandydatów, którzy nie otrzymali miejsca w Klubie, lub na

nowy wniosek złożony przez rodzica kandydata (jeśli lista rezerwowa została wyczerpana),

7, Kierownik Klubu podaje do publicznej wiadomości w formie komunikatu informację

o harmonogramie rekrutacji, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do Klubu.

Komunikat jest publikowany na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Reńska WieŚ, oraz na stronie

internetowej Gminy Reńska Wieś www"renskawies,pl oraz w siedzibie Klubu.

8. Postępowa n ie rekrutacyj ne przeprowadza komisja rekrutacyjna



REKRUTACJA
§2

!.Rekrutacja do Klubu odbywa się poprzez zlożenie wypełnionej podpisanej ,,Karty zgłoszenia

dziecka do klubu.
Z.Żłożenie podpisanej Karty zgłoszenia, w której mowa w pkt L, oznacza wyrażenie zgody na

przetwarzanie przez Klub danych osobowych zawartych w tej Karcie w celu przeprowadzenia

rekrutacji i realizacji umowy o świadczenie przez Klub usług, jeżeli umowa ta zostanie zawarta.

3.Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia karty zgłoszenia wraz

z oświadczeniami w formie papierowej w wymaganym terminie określonym w harmonogramie

rekrutacji i zgodnie z wzorem zgłoszenia, o którym mowa w § 1 pkt 3.

4.Formularze stanowiące wzór zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej:

www.renskawies.pl lub w formie papierowej w punkcie obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Reńska

Wieś.

5. Rekrutacja dzieci do Klubu odbywa się na rok szkolny, trwający od ]. wrzeŚnia do 31 sierpnia.

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

uzupełniającej na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego, w8 wzoru wniosku o przyjęcie

dziecka do klubu.

7. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest zgodnie z harmonogramem rekrutacji ogłoszonym

przez Kierownika Klubu.

8. 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.

9. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na bieżąco w ciągu roku szkolnego, w miarę posiadania

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

WARUNKI PRZYJMOWANlA DZlECl DO KLUBU

§g

].. Do Klubu przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców albo tego z rodziców, któremu

przysługuje wtadza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie tej władzy zamieszkałych z

zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Reńska Wieś i spełniające kryterium wiekowe

określone w Statucie Klubu, a jeżeli rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska, mają osobne

miejsce zamieszkania o przyjęciu dziecka decyduje miejsce zamieszkania rodzica na terenie Gminy

Reńska Wieś, jeżeli dziecko przebywa z tym rodzicem na stałe. Warunki te stanowią kryteria

obligatoryjne dla przyjęcia dziecka do Klubu, z zastrzeżeniem pkt 3,

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);
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2) niepełnosprawność dziecka oddawanego pod opiekę Klubu;

3 ) rodzi c/opie ku n sam otn ie wychowujący dziecko;
4) zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej rodziców/opiekunów 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.

ZASADY POSTĘPOWAN lA RE KRUTACYJ N EGO

§ą

1. W przypadku większej ilości zgłoszonych dzieci spełniających kryteria obligatoryjne (wiek,

miejsce zamieszkania) niż liczba miejsc, o kolejności przyjęcia decyduje punktacja uzyskana za

spełnienie kryteriów premiowanych,
2. Punkty za spełnienie kryteriów premiowych zostaną naliczone, gdy:

- zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia;
- dostarczono do placówki wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z odpowiednimi
doku menta m i potwierd zającym i spełn ien ie kryteri u m;

3. Wartość punktowa kryteriów premiujących określonych w §3 ust. 2

4. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy osiągnęli taką samą liczbę punktów kryterium

rozstrzygającym przyjęcie dziecka do placówki, będzie kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka

do Klubu,

5. W razie nieprzyjęci dziecka do Klubu rodzice/prawni opiekunowie dziecka mo§ą wnieŚĆ

odwotanie do kierownika Klubu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych do placówki.

Lp Kryteria Liczba punktów

1 Zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej

rodziców / op i eku nów p rawnych
10 pkt - oboje rodziców
5 pkt - jeden rodzic

ż Wielodzietność rodziny (3 dzieci i więcej) 10pkt-4dzieci iwięcej
5pkt-3dzieci

3 N iepełnosprawność dziecka 10 pkt

4 Niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców dziecka 10 pkt

5 Samotne wychowywanie dziecka 10 pkt

6 Dziecko nieprzyjęte w trakcie rekrutacji prowadzonej do
publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i

oddziałów przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś

5 pkt

6, Kierownik informuje rodziców/prawnych opiekunów o sposobie rozpatrzenia odwołania na

L
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piśmie w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

7, Rodzice/Prawni oPiekunowie dzieci przyjętych do Klubu na dany rok podpisują umowę
w sPrawie korzYstania z usług Klubu w terminie określonym przez kierownika Klubu.

8, Nie PodPisanie umowY, o której mowa w pkt 7, w terminie wyznaczonym przez Kierownika KlubuPrzez rodzicow/Prawnych opiekunów dziecka jesi równoznaczne
z rezYgnacją zgłoszenia dziecka do Klubu skutkującym skreśleniem go z lisiy przyjętych i przyjęciem
dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w klubie.

10, W PrzYPadku zgłoszenia na piŚmie przez rodziców/prawnych opiekunów nieobecności dzieckaw Klubie, która będzie trwała nieprzerwanie powyżej jednego miesiąca, kierownik Klubu może
PrzYjąĆ na ten okres kolejne dziecko z listy oczekujących, na podstawie umowy zawartej z jego
rodzicami.

SKŁAD l ZADANIA KoMtsJl REKRUTACYJNEJ

§s

1, Członków komisji rekrutacyjnej powołuje Kierownik oraz określa ich funkcje zgodnie w pkt 2

2. W skład komisjiwchodzą
- przewodniczący
- członek
- członek

3, OsobY wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej są obowiązane do nieujawnienia informacji
o Przebiegu Posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste
kandydata lub jego rodzicowfopiekunów prawnych, a także pracowników klubu.

4, Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja wniosków w oparciu o dostarczone
dokumentY. Przewodniczący komisji może zażądać od rodziców dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w karcie, w terminie wyznaczon ym przez przewodniczące8o.

5, PrzewodniczącY komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie sięz wnioskami o PrzYjęcie do Klubu oraz załączonymi do nich dokumentami oraz usta]a terminposiedzenia komisji.

6, Prace komisji rekrutacYjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co
najmniej dwie osoby wchodzące w skład komisji.

7, ProtokołY PostęPowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji,
imię i nazwisko Przewodniczące8o i członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje
o podjętych czyn nościach lu b rozstrzygn ięciach:
Protokół PodPisuje Przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej obecni na posiedzeniu.

8, Komisja Podaje do Publicznej wiadomości odrębnie listę kandydatów przyjętych oraz
kandYdatów nie PrzYjętych umieszczonych na liście ,.i"r*o*.j (każda z tych list zawiera imionai nazwiska kandYdatów, datę ogłoszenia wiadomości i podpis przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej).

L
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9. Protokoły posiedzeń komisji rekrutacyjnej , a także listy, o których mowa w pkt 8 , podlegają
przed ich podaniem do publicznej wiadomości przekazaniu Kierownikowi Klubu, który moze

w terminie 3 dni roboczych zgłosić umotywowane zastrzeżenia do ich zgodności z niniejszym
Regulaminem, które należy rozpatrzyc na posiedzeniu komisji z udziałem Kierownika Klubu

w terminie 7 dni od ich wniesienia.

oBoWlĄzKl RoDzlcÓW W PRocEs!E REKRUTACYJNYM

§s

1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Klubu są zobowiązani do:

- pobrania karty zgłoszenia do Klubu, wypełnienia i dostarczenia do placówki w wymaganym

terminie i miejscu,
- dostarczenia, w przypadku wezwania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w karcie zgłoszenia wymaganych (np, zaŚwiadczeń o

zatrudnieniu, informacji z Centralnej lnformacji o Działalności Gospodarczej o prowadzeniu

działalności gospodarczej jako aktywny przedsiębiorca, niepełnosprawnoŚci i w razie potrzeby

innych dokumentów stwierdzających spełnienie warunków i kryteriów przyjęcia dziecka do Klubu

określonych w niniejszym Regulaminie oraz wypełnieniu oświadczeń, które dotyczą kandydata.

2. Dokumenty składane są w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica podpisanego pod zgłoszeniem.

3. oświadczenia i informacje zawarte w karcie zgłoszenia do Klubu składa się pod rygorem

od powiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

OCHRONA D ANYCH OSOBOWYCH
§z

L. Administratorem danych osobowych dzieci zgłoszonych do przyjęcia do Klubu i ich

rodziców l opiekunów prawnych jest Klub.

2, Dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia oraz w umowie o korzystanie z usług Klubu

mogą być przetwarzane tylko w celach rekrutacyjnych i realizacji umowy o Świadczenie tych

usług,
3. Zakres ochrony danych osobowych , o których mowa w pkt 1, określa Klauzula informacyjna

( RODO) będąca załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

PRZEPlSY KOŃCOWE
§g

1. Kierownik Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu bądŹ wprowadzenia

dodatkowych postanowień, które zostaną podane do wiadomości publicznej.

2,lałącznikiem do niniejszych zasad jest - Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha w Mechnicy

RowNlK

\-

Reńska Wieś, 20 czerwca 2O22r.

Klubu haw


