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Zlobek Gminny w Mrowli

REGULAMIN REKRUTACJI DO iWBKA GMINNEGO

w Mrowli

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 41utego 2011r. 0 apiece nad dziecmi w wieku d lat 3 (Oz. U. Z 20211'. paz. 75).

2. Uchwala Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2020 roku Nr XXXI/254/2020 w sprawie utworzenia

ilobka Gl1linnego w Mrowli oraz Statut Zlobka Gminnego w Mrowli.

3. Zlobek Gl1linny w Mrowli, zwany dalej "Zlobkiem" jestjednostk~ organizacyjn~ Gminy Swileza.

4. Ilekroc mowa a "Regulaminie" oznacza to regulamin Rekrutacyjny Zlobka Gminnego w Mrowli.

ROZDZIAL I

TOK POSTI;POWANIA REKRUTACY/NEGO

§1.

Przebieg rekrutacji dzieci do Zlobka obejmuje:

1. Okreslenie liczby miejsc organizacyjnych w Zlobku.

2. Ogloszenie a rekrutaeji dzieei do Zlobka.

3. Przyjl1lowanie "Wniosk6w a przyj?cie dziecka do Zlobka".

4. Powolanie Komisji Rekrutacyjnej.

5. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

6. Posiedzenia Komisji Rekrutaeyjnej.

7. Ogloszenie wynikow rekrutaeji dzieci do Zlobka na tablicy inforl1lacyjnej w Zlobku.

ROZDZIAL II

ZASAOY DOKONYWANIA NABORU OZIECI DO ZLOBKA

§ 2.

1. Zapisy do Zlobka prowadzone s~ przez caly rok.

2. Zlobek dysponuje 31 miejscami.

3. Przyj~cia dzieci odbywaj~ si~ w miar~ istnienia wolnych miejsc.

4. Ze swiadczeii Zlobka mog~ korzystac dzieci, ktore zamieszkuj~na terenie Gminy Swilcza.

5. Wiek dziecka obj~tego opiek~ Zlobka okresla art. 7 ust. 1 oraz art. 2 ust. 3 i 4 ustawy 0 apiece nad

dziecmi do lat 3.

6. W przypadku, gdy niemozliwe lub utrudnione jest obj~cie dziecka wychowaniel1l przedszkolnym,

na wniosek rodzicow dziecko jllz llCz~szczaj~ce do Zlobka, moze przebywac w placowce do

llkOl\czenia rokll szkolnego, w ktorym ukoJiczy 4 rok zyeia.
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7. W sytuacji wi~kszej ilasci ch~tnych, w stasunku da ilasci Illiejsc Oyrektor Zlobka powoluje

Komisj~ Rekrutacyjnq przeprowadzajqC<j nab6r dzieci do Zlobka.

8. 0 przyj~ciu dziecka do zlobka decyduje KOlllisja Rekrutacyjna, kt6ra uwzgl~dnia kryteria

okreslone w niniejszym Regulaminie.

9. W kolejnych latach ucz~szczania dziecka do Zlobka, rodzice potwierdzajq wol~ dalszego

korzystania z uslug Zlobka. Ozieci rodzic6w deklarujqcych kontynuacj~ opieki przyjmowane Sq

poza rekrutacjq.

ROZDZIAt III

KOMISJA REKRUTACYJNA

§3.

L KOlllisj~ Rekrutacyjnq w skladzie 3 os6b sposr6d pracownik6w powoluje Oyrcktor Zlobka i

wyznacza przewodniczqcego.

2. W przypadku pierwszego naboru Oyrektor powoluje Komisj~ Rekrutacyjnq skladajqC<j si~ z

pracownik6w jednostek organizacyjnych Gllliny Swilcza.

§4.

Informacj~0 harmonogramie rekrutacji ogtasza Dyrektor Zlobka w formie oglo5zenia na tablicy

informacyjnej Zlobka oraz na stronie internetowej.

§ 5.

Komisja Rekrutacyjna po zapoznaniu si~ z wnioskallli i zalqcznikallli zlozonymi przez rodzic6w

!prawnych opiekun6w! sporzqdza protok61 z posicdzenia, do kt6rego zalqcza:

L Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

UWGga: ZakwaliJikowanie nie jest jednozTJuczne z przyjf;ciem do lfobka.

2. Listy dzieci przyj~tych nieprzyj~tych.

KRYTERIA PRZYJ~CIADZIECKA DO ZtOBKA

§6.

L W szczeg61nosci w pierwszej kolejnosci maze bye przyj~te dziecko:

1) z rodzin wielodzietnych,

2) z niepelnosprawnosciq,
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3) dzieei obojga rodzie6w (opiekun6w prawnyeh) praeuj~eyeh, prowadz~eyehdziaJalnosc

gospodarez~ lub uez~eyeh si~ w tlybie stacjonarnym, dziennym.

4) matki lub ojea samotnie wychowuj~cegodziecko,

5) umieszczone w rodzinie zast~pczcj,

6. Rekrutacja odbywac si~ b~dzie na podstawie uzyskanej ilosei punkt6w po przeanalizowaniu

zlozonych dokument6w przez rodzic6w.

7. W przypadku braku kompletnej dokumentacji uznaje si~ kryterium za niespelnione.

8. W przypadku, gdy liczba dzieci spetniaj~cyeh te same kryteria b~dzie wyzsza nii ilose

posiadanyeh miejsc, 0 przyj~ciu dziecka do itobka zdecyduje wczeSniejsza data urodzenia

dziecka, a w dalszej jak najblizsze potozenie plae6wki wzgl~dem miejsca pracy jednego z

rodzic6w /prawnych opiekun6w/.

Lp. Kryteria Wartosc Wymagane
kryterium zal~czniki

1. Dzieci niepetnosprawne. 15 pkt Orzeczenie a nicpelnosprawnosci Z

PCPR

2. Dzieci z rodzin wielodzietnych. 7 pkt Wypelnione we wniosku*
oswiadczenie rodzic6w/prawnych

Uwagat Za rodziny wielodzietne uwaia si~ rodziny l1laj<lce troje i opiekun6w dotycz'Ice faktu
wi~cei dzieci w wieku do Jat 18 pochodzenia dziecka z rodziny

wielodzietnei.

3. Dzieci obojga rodzic6w lub samotnie wychowuj~cych

dzieeko - pracuj~cych/ucz~cych si~ w systemie 14pkt
stacjonarnym, dziennym oraz prowadz~cychdziatalnosc Wypelnionc we wniosku*

gospodarcz~
oswiadczenie rodzic6w{prawnych
opiekun6w

Uwaga! Fakt prowadzenia przez rodzica dzialalnosci o wymiarze ich czasu pfacy .

gospodarczej/ gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie prowadzeniu dzialalnosci

dziennym naliczany jest tak jak w prtypadku zatrudnienia w gospodarczej, gospodarstwa rolnego

pelnym wymiarze czasu pracy. lub pobieraniu nauki w systemic
stacjonarnyrn dZiennym.

W przypadku asob prawadzqeyell
dzialalrlOst gospodarczq wydruk z
CEIDG.

4. Dzieci wychowuj~ce si~ w rodzinie zast~pezej 5 pkt Wypetnione we wniosku· .,
oswiadczenie rodzicow/prawnych
opiekunow dotyczClce faktu
wychowywania si~ dziecka w rodzinic
zastpnezo; I
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ROZDZIAL IV

PROCEDURA ODWOLAWCZA

§ 7.

1. W terminie 7 dni od podania do publieznej wiadomosei listy dzieei przyj~tyeh, rodzie moze

wystqpic z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej 0 sporzqdzenie uzasadnienia odmowy przyj~cia

dzieeka do 2:lobka. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzi': moze wnies.: do

Dyrektora odwolanie od rozstrzygni~eiaKnmisji Rekrutaeyjnej.

2. Dyrektor w terminie 14 dni od wniesienia odwolania powinien udzielic ostatecznej decyzji

odnosnie przyj~eia lub nieprzyj~eia dziecka.

OBOWIJ\ZKI RODZICOW W PROCESIE NABORU

§8.

1. Rodziee lub opiekunowie prawni dzieeka zobowi"zani s" zlozy.: wniosek, kt6ry dost~pny jest w

plae6wee lub na stronie internetowej 2:lobka.

2. Wypelniony wniosek sklada si~ w plae6wce osobiseie lub drog" elektroniezn".

OBOWIJ\ZKI ZtoBKA W PROCESIE NABORU

§ 9.

1. Dyrektor 2:lobka lub osoba upowazniona przyjmuje wnioski przez ealy rok.

2. Na podstawie wniosku zlozonego prOleOl rodOlie6w, dOlieeko wpisywane jest na list~ rezerwow".

3. Dyrektor w formie zarz"dzenia okrdla terminy post~powaniarekrutaeyjnego na kazdy rok

szkolny, w terminie do 31 marea.

4. Dyrektor 2:1obka lub osoba upowazniona informuje rodzie6w 0 pozyeji dzieeka na liseie

rezerwowej.

5. Jezeli w trakeie roku zwalnia si~ miejsee, Dyrektor zlobka lub osoba upowazniona, zawiadamia

kolejn" osob~ z listy oeOlekuj"eych 0 mozliwosei przyj~eia dzieeka, uzgadnia dokladny termin

i warunki przyj~cia.

6. W przypadku, gdy osoba informowana 0 gotowosei zlobka do przyj~eia dzieeka odmawia poslania

dzieeka do zlobka lub ehee przesun,,': przyj~eie na termin p6iniejszy, zawiadamiana jest kolejna

osoba z listy rezerwowej.
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7. Oyrektor ilobka do 30 czerwca kaidego roku, sporz<jdza list~ dzieci przyj~tych od dnia 1

wrzesnia roku kalendarzQwego.

WYMOGI FORMALNE

§ 10.

1. Przy przyj~ciu dziecka do Zlobka rodzice lopiekunowie prawnil zobowi<jzani S<j przedstawic

oswiadczenie 0 stanie zctrowia dziecka,

2. Rodzice, lopiekunowie prawnil mog<j upowainic osoby pelnoletnie do odbioru dziecka ze Zlobka.

3. Rodzice podpisuj<j zgody na czynnosci piel~gnacyjne dzieci, oraz na upowszechnianie ich

wizerunku.

4. Rodzice deklaruj<j we wniosku liczb~ godzin pobytu dziecka w Zlobku.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 11.

1. Ozieci juz ucz~szczaj<jce do Zlobka s<j przydzielane od wrzesnia do grupy zblizonych wiekowo ,

bez koniecznosci ponownego skfadania wniosku, ale po wypelnieniu formularza kontynuacji

pobytu dziecka w zlobku oa rok kolejny.

2. W przypadku, gdy dziecko nie ukonczy 3 lat a rodzice zdecyduj<j 0 wypisaniu dziecka ze Zlobka,

Sq zobowiqzani w terminie do 15 czerwca zawiadomic 0 tym Dyrektora.

3. W przypadku nieobecnosci Oyrektora, sprawy dotycz<jce rekrutacji zalatwia osoba upowainiona.

4. Zmiany do Regulaminu wprowadzane s<j na zasadach obowi<jzuj<jcych przy jego wprowadzaniu.

Regulamin wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Mrowla,l marca 20211'.
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