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IN REKRUTACJI Dzrucr Do Lr,oBKA GMTNNGo
w LADKU-ZDROJU

i

Podstawa prawrra:

l.Ustawa zdnia4lutego 2017r.oopiece naddzielmiwwiekudolat 3(Dz.tJ.z2Ol7r.
poz.1428).
2. $2 Uchwaly nrLYIl372l2018 Rady Miejskiej Lqdka-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018R. w
sprawie utworzenia ZlobkaGninnego w L4dku- Zdroyt
Rozdzial

I

Postanowienia og6lne
$1.

Ilekrod w regulaminie jest mowa o:
1. regulaminie-nalezy przezto rozumie6 ,,Regulamin rekrutacji dzieci do Zlobka
Gminnego w L4dku-Zdroju ;
2. Zlobku - naleiry przez to rczumie e Zlobek Gminny w L1dku-Zdroj u;
3. dyrektorze-nale\ przezlo rozumie6 dyrektora ZNobkaGminnego wLqdku-Zdroju;
4. komisji kwalifikacyjnej -nalefi przezto rozumie6 komisjg powolan4 przez dyrektora w
celu przeprowadzenia postgpcwania rekrutacyjnego;
5. przewodniczqcym-naleiry przezto rozumied przewodniczqcego komisji kwalifrkacyjnej;
6. kryteriach-naleiry przezto rozumie6 kryteria okreslone w Statucie iilobkaw $ 8 Uchwaty
nr LYll372l20l8 Rady Miej sl.:iej L4dka - Zdroju z dnia 24 kwietnia 20 1 8r. w sprawie
utworzenia Zhobka Gminnego w Lqdku- Zdrojt
7. liScie przyjgtych-naleiry przezto rozumiedlistg kandydat6w,kt6rzy zostali prryjEciprzez
komisjg kwalifikacyjn4 do i*obka;
8. liScie nieprzyjEtych - nalezy rozumiellistg dzieci niezakwalifikowanych do przyjEcia z
powodu brak6w formalnych vr dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymanianiZszej
liczby punkt6w, niZ minimalna wartoS6 kwalifikujqca do przyjgcia i umieszczonychna li5cie
rezerwowej;
9. wniosek o przyjgcie -naleiry roz;miet, dokument opracowany napofizeby rekrutacji do
Zlobka Gminnego w L 4dku-Zdroj u ;
10. rodzicach-naleiry przez:o rozumiei r6wnie2 prawnych opiekun6w i rodzic6w
zastgpczych;
11. kandydatach-nalely przezto rozumied dziecko zapisane przezrodzic6w do Zlobka w
okresie postgpowania rekrutac.yjnego.

s2.
1. Rekrutacj a dzieci do Zlobka.Cminnego

w L4dku-Zdroju odbywa sig corocznie w I polowie czerwca

na nastgpny rok szkolny trwaj4cy od 01 wrzeSnia do 31 sierpnia.

2. Regulamin nie dotyczy przyjpia dziecka do 2lobka w trakcie roku szkolnego. W ci4gu roku, w
sytuacji zwolnienia sig miejsca w grupie, dzieci mog4 by6 przyjmowane przez dyrektora L4obkapr4r
zastosowaniu kryteri6w niniejszvch zasad. Na wolne miejsce przyjmuje sig nastgpnego w kolejce
kandydata, kt6ry w procesie rekrutacji uzyskal najwigksz4liczbg punkt6w, spoSr6d kandydat6w,
kt6rzy nie otrzymali miejsca w zlobku.
3.Zapisy regulaminuokre5laj4og6lne zasady przyjmowaniakandydat6wdo Zlobka,tryb
postgpowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rcdzaj dokument6w niezbgdnych w postgpowaniu
rekrutacyjnym oraz zakres uprawnieri i obowi4zk6w komisji kwalifikacyjnej.
4. Rejestracja kandydat6w do Zbbka odbywa sig bezpoSrednio w zlobku.
5. Rekrutacja do 2lobka prowadzona jest na wolne miejsca. Informacjg o liczbie wolnych miejsc na
dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomoSci dyrektor i*obka.Informacja umieszczana jest
na tablicy ogloszeri w wejSciu do Zlobka. Informacja podawana jest na 3 dni przed terminem
rekrutacji, po rozpafizeniu deklaracji rodzic6w o kont5znuowanie pobytu dziecka w 2lobku.

6. Dyrektor i*obka podaje do publicznej wiadomo6ci w formie ogloszonego komunikatu informacje o
terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkachprzyjgcia dziecka do 2lobka.
Komunikat jest publikowany na stronie BIP L4dek-Zdr6j w zakNadce Jednostki organizacyjne - Ztobek
Gminny oraznatablicy ogloszeri w Zlobku.
7. Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadzakomisja kwalifikacyjna powotywanaprzez dyrektora
Zlobka w przypadku, gdy liczba zgloszonych dzieci jest wigksza ni2liczba wolnych miejsc.
8. Zlobek prowadzi nab6r w oparciu o zasadg powszechnej dostgpno6ci.

Rozdzial

II

Kryteria przyjg6 dzieci do Zlobka
s3.

1. Rekrutacji podlegaj4 dzieci spelniaj4ce nastgpuj4ce warunki:

Kryteria obowi4zkowe:
1) rekrutacji podlegaj4 dzieci maj4ce ukoflczone co najmniej 20 tygodni

danego roku

i do

3

1 grudnia danego

w dniu lwrzeSnia

roku ukofczone 3 lata;

2) dzieci zamreszkale wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi /na terenie Gminy L4dekZdroj,
Kryte ria dodatkowe, za kt6r e bgd4 n aliczane pu nkty

:

W przypadku wigkszej liczby zgloszefi do Zlobkaw pierwszej kolejno6ci przyjmowane s4
dzieci:
1) z r odzin wi elodzietnych
2) z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci
3) obojga rodzic6w pracuj4cych,
4) matki lub ojca samotnie je wychowuj4cego, pracuj4cego;
5) umieszczonego w rodzinie zastEpczej,
6 ) ro dzeri stwa dzi e cka juz uczEszczaj qc ego do Zlobka lub Prze dszko la.
7) matek, kt6re powrocily na rynek pracy po urlopie macierzyriskim lub wychowawczym.
$4.
1. Dokonanie

kwalifikacji dzieci do pobytu w zlobku na wolne miejsca nast4pi wedfug

spelnienia najwigkszej liczby kryteri6w:
Tabela 1. Kryteria dodatkowe przyjmowania do iLtobka brane pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyjnym.

Lp.

Kryteria

Liczba punkt6w

Dokumenty potwierdzaj 4ce spelnienie

kryterium
1

Wi elodzietno56 rodziny

30

O Swiadczen

kandydata
2.

NiepelnosprawnoS6

dzica/ opi ekuna

Orzeczenie o niepelnosprawno6ci (w
postaci kopii po6wiadczonej za zgodnol(,

30

rodzefistwa

Kandydat, kt6rego r odzic I
opiekun prawny

ro

prawnego o wielodzietnoSci rodziny.

kandydata, rodzica lub

J.

ie

z oryginalem przez rodzical opiekuna
prawnego)
30 (razy

2w

przypadku gdy
kryterium

- zalwiadczenie o zatrudnieniu z zal<Ladt
pracy wydaneprzez upowaznion4 do

- pracuje zawodowo

spelniaj4 oboje

tego osobg w momencie podpisywania

rodzic6w)

umowy.

lub
- prowadzi pozarolniczq
dzialalno!;6 gospodarcz4

aktualny wpis do ewidencji dzialalno6ci
gospodarczej w momencie podpisywania
umowy

lub

- prowadzi gospodarstwo

- decyzja podatku rolnego ( w postaci
kopii po6wiadczonej zazgodnoil z

rolne na terenie Gminy

L4dek-Zdr6j

oryginalem przez rodzica/ opiekuna
prawnego)

4.

Samotne wychowywanie

30

kandydata w rodzinie

5.

o5wiadczen ie rodzica/ opiekuna prawnego

o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz nie wychowywaniu 2adnego dziecka
wsp6lnie z jego rodzicem

Objgcie kandydata piecz4

30

zastgpcz4

Dokument poSwiadczaj 4cy obj gcie
dziecka piecz4 zastgpczq zgodni e z

z dnia9 czerwca 201 I r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastgpczej (Dz. U. 2201'1 r.poz.697 z
ustaw4

poLn. zm.).

w postaci kopii poSwiadczonej za
zgodnoS6 z ory gitalem przez
rodzica/opiekuna prawnego
6.

Rodzeristwo kandydata ju2

30

W tre5ci wniosku o6wiadczenie

30

zalwiadczenie o zatrudnieniu z zakladu

uczQszczado Zlobka lub

Przedszkola
7.

Powr6t matek na rynek
pracy po urlopie
macierzyriskim lub
wychowawczym na rynek
pfacy

pracy wydane przez upowaZnion4 do
tego osobg w momencie podpisywania

umowy.

3. Dzieci spoza Gminy L4dek-Zdr6j bgd4 pr4rjmowane do ZNobkana dany rok szkolny w sytuacji
zaspokojeniapotrzeb mieszkaric6w Gminy Lqdek-Zdr6j i posiadania wolnych miejsc w plac6wce.
4.W przypadku, kiedy kandydaci uzyskaj4 jednakow4 liczbg punkt6w, komisja kwalifikacyjna weZmie
pod uwagg zblilony wiek tworzonej grupy orazrozw6j psychofizyczny dzieci.
5.W pr4ipadku gdy liczbadzieci spelniaj4cych te same kryteria nadalbEdziewyhszani2 ilo56
posiadanych miejsc, o przyjgciu dzieckazadecyduje komisyjnie przeprowadzone losowanie. O
terminie przeprowadzenia losowania zostan4 powiadomieni zainteresowani rodzice.
5.Przewodnicz4cy Komisji Rekrutacyjnej moile prosi6 o przedlohenie dokument6w potwierdzaj1cych
speln

ianie kryteri6w kwal ifi kacyj

ny ch zaznaczonych we wnio sku.

6. W przypadku nie przedloilenia w terminie wskazanym przezPrzewodnicz4cego dokument6w
potwierdzaj4cych spelnienie kryteri6w przyjmuje sig, ze dziecko nie spehiia danego kry'terium

Rozdzial

III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

$s.
. Podstaw4 udzialu w postgpowaniu rekrutacyjnym do zlobka jest zlo2enie wniosku o przyjEcie
dziecka do 2lobka wraz z wymagarlymi zal4cznikami. Wniosek stanowi ,,Kar1a zgloszenia dziecka do
Z+obka Gminnego w L4dku-Zdroju" - zal4czniknr I do niniejszego regulaminu.
2. Wypelniony wniosek wraz z zalqcznikami sklada sig we wskazanym w harmonogramie naboru
1

tenninie do dyrektora ?lobka.
3. Do wniosku dol4cza sig dokumenty potwierdzaj4ce spelnienie kryteri6w:
1) zalwiadczenie o zatrudnieniu z zakladu pracy wydane przez upowaznion4 do tego
osobg

w momencie podpisywania umowy;
2) oiwiadczenie nr 1 o wychowywaniu co najmniej trojga dzieci - rodziny wielodzietne;
3) w przypadku niepelnosprawno6ci dziecka, niepelnosprawno5cijednego lub obojga rodzic6w,
niepelnosprawno5ci rodzeristwa - stwierdzone niepelnosprawnoSci w rodzinie potwierdzane s4
orzeczeniami o znacznym lub urniarkowanym stopniu niepelnosprawno6ci wydane przez Zesp6l do
Spraw Orzekania o Niepelnosprawno5ci - w postaci kopii po5wiadczonej za zgodnoil z oryginalem
przez rodzic6w dzi ecka:
4) o6wiadczenie nr 2 osoby samotnie wychowuj4cego dziecko;
5) objgcie dziecka pieczq zaslEpcz1- wymagany jest dokument po6wiadczaj4cy objgcie dziecka
piecz4zastEpcz4 zgodnie z ustaw4 zdnia9 czerwca2}1l r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastEpczej(Dz.U.z2013r.poz.135,z2012r.poz.l519orazz2013r.poz.154i866)-wpostaci
kopii po6wiadczonej za zgodnoi;(, z orygi:nalem przez rodzic6w dziecka:
6) Wyzej wymietrione za5wiadczenia lub oSwiadczenia sklada sig pod rygorem odpowiedzialnoSci
karnej za skladanie falszywych zeznah. Skladaj4cy oSwiadczenie zobowi4zany jest do podpisania
klauzulinastgpuj4cej treSci,,Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie ar1.
233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia
wolnoSci."

4. Przewodricz4cy kornisji kwalifikacyjnej moze 24da(, od rodzic6w dokurnent6w potwierdzaj4cych
okoliczno6ci zawarte w oSwiadczeniu oraz wskazuje termin dostarczenia Zqdarrych potwierdzen.
5. Przewodnicz4cy komisji kwalifikacyjnej moze zwr6ci6 sig do BurmistrzaLqdka - Zdroju
o potwierdzenie okoli cznoSci przedstawionych w oSwiadczen iach rodzic6w.
1) O6wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka moze by6 zweryfikowane w drodze
wywiadu, o kt6rym rnowa w aft.23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o Swiadczeniach
rodzinnych.
6. Odmowa przedlo2enia dokument6w, o kt6re zwr6ci sig przewodniczEcy komisji kwalifikacyjnej
j e st j e drrozn aczna z r ezy gnacj 4 z udzi al u

w rekrutacj i

.

$6.
Druk "Karty zgloszenia dziecka do zlobka" wg wzoru okre5lonego w zal1czniku nr 1 do regulaminu,
rnozna pobra6 w siedzibie Zlobka Gminnego w L4dku - Zdroju przy ul. Powstafic6w
Wielkopolskich 26A, w gabinecie dyrektora lub ze strony BIP L4dek-Zdr6j/Jednostki
organizacyjn eI Zlobekl Ogloszenia.

$7.
W okresie rekrutacji nie bgd4 przyjmowane wnioski o przyjgcie dziecka, klore z dniem 01 wrzeSnia
danego roku nie ukoriczy 20 tygodnia Zycia,a z dniem 3l grudnia danego roku ukofczone3 lataoraz

wnioski niekompletne.

$8.
1. Postgpowanie rekrutacyjne prowadzi siE zgodnie z harmorrogralnem umieszczonym na tablicy
ogloszeri w plac6wce oraz prasie lokalnej.

se

l.

Dane osobowe kandydata z.gromadzone w celach postgpowania rekrutacyjnego oraz dokurnentacja

s4 przechowywane przez okres pobytu dziecka w zlobku.

2. Dane osobowe kandydat6w nieprzyjgtych do ztobka, zgromadzonych w celach postgpowania
rekrutacyjnego s4 przechowywane przez okres jednego roku.

Rozdzial

IV

Zasrdy postgpowania rekrutacyjnego

s10
I . Do Zlobka plzyjrnowane s4 dzieci od ukoriczenia 20 tygodnia Zycia do 3 lat.
2. Podstawowa rekrutacj a dzieci do Zlobka odbywa siE raz w roku.
3. O przyjgciu dziecka do Zlobka decyduje Dyrektor Zlobka w oparciu o liczbg rniejsc
organizacyjnych.
4.W przypadku , gdy liczba zgloszonych dzieci jest wigksza, Dyrektor powoluje Komisjg

rekrutacyjn4. Komisja rekrutacyjna, uwzglgdnia zasady okreSlone w niniejszym Regulaminie oraz
w Statucie Z+obka, dzieci przyjmowane sQ - w miarg istniej4cych miejsc.
5. W kolejnych latach tczEszczania dziecka do Zlobka, rodzice potwierdzaj4 wolg dalszego
korzystania z uslug Z+obka,poprzezzloZenie,,Deklaracji kontynuowania opieki nad dzieckiern w
zlobku", w terminie ustalonej rekrutacji.
6. Dzieci rodzic6w deklaruj4cych kontynuacjg opieki przyjmowane s4 poza rekrutacj4.
Podstaw4 tdziafu w postgpowaniu rekrutacyjnym jest zlozenie wniosku w tenninie okreSlonyrn w
harmonogramie naboru.
7. Wnioski zloilone po terminie nie bgd4 rozpatrywane.
8. Wnioski niekompletne, wypelnione nieprawidlowo nie bgd4 rozpatrywane.
9. Po ogloszeniu wynik6w rekrutacji rodzic dziecka zapisanego do 2lobka zobowi4zany jest do
podpisaniu umowy na pobyt dziecka w Zlobku. (Tennin zgodnie z hannonogramem rekrutacji).

s 11.
1. Postgpowanie sklada sig z nastgpuj4cych etap6w:

) Zarejestrowanie kandydata w plac6wce na podstawie zloilonego wniosku;
2) Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadzane jestprzez Dyrektora Zlobka lub komisjg
I

kwalifikacyjn4;
3) Podanie do publicznej wiadomoi;ci przez Dyrektora Zlobka lub komisjg
kwalifikacyjn4, umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Zlobka listy dzieci przyjgtych do
Zlobka na rok szkolny ;
4) Podpisanie umowy o Swiadczenie uslug Zlobka, zgodnie z harmonogrameln rekrutacji.

Rozdzial

V

Praca komisji kwalifikacyjnej

$12
kwalifikacyjna prowadzi rekrutacjg na wolne miejsca w 2lobku.
2. Komisja kwalifikacyjna nie prowadzi postgpowaniaw przypadku przyjq6 do 2lobka w trakcie rokur
szkolnego.
1. Komisja

s13
1 . Czlonk6w komisji kwalifikacyjnej powoluj e zarzqdzeniem dyrektor 2lobka.
2. Liczba czlonk6w komisjijest nieparzysta.
3. W sktad komisji wchodz4:
I ) Dyrektor Zlobka - przewodniczqcy,
2) Pracownik Dzialu opiekuriczo - wychowawczo- edukacyjnego - czlonek,
3) Pracownik Dzialu obslugi - czlonek.
4. Osoby wchodz4ce w sklad komisji kwalifikacyjnej s4 obowiEzane do nieujawniania informacji o
przebiegu posiedzenia komisji i podjgtych rozstrzygntgciach, kt6re mog4 naruszac dobra osobiste
kandydata lub jego rodzic6w, atakile pracownik6w Zlobka.

s14
Zadania Przew
I

.

o

dn i c

zqcego Kom

i

sj

i Rekrutacyj

n

ej

:

Nadzoruje wydawanie i przyjmowanie wniosk6w o przyjgcie dziecka do Zlobkawraz z
dokumentami potwierdzaj4cych spelnienie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod
uwagg

2.

J.
4.

w postgpowaniu rekrut'acyjnym.
Sprawdza wszystkie dokumenty pod wzglgdem fomalnym.
Organizuje posiedzenie i kieruje pracami Komisji Rekrutacyjnej.
N adzoruj e prawi dlowo 5( sp or zqdzan i a d okum en tacj i
.

sls
l.

Komisja Rekrutacyjnasporz4dza protok6t zprzeptowadzonej weryfikacjiwniosk6w o przyjgcie

dziecka do Zlobka, dokurnent6w potwierdzaj4cych spelnienie przez kandydata warunk6w lub

kryteri6w branych pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym.
2. Protok6t z posiedzenia zawiera: datg posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska
przewodnicz1cego oraz czlonk6w komisji obecnych na posiedzeniu, atak2e inforrnacjg o podjgtych
czynnoSciach lub rozstrzygnigciach. Protok6l podpisywany jestprzez przewodniczqcego i cztonk6w
komisji.
3. Zal4cznikiern do protokolu jest lista dziect:
1) przyjgtych,
2) oczekuj4cych do przyjgcia tzw. lista rezerwowa,
a) Tworzy sig listg rezerwow4 w przypadku nadmiernej liczby zgloszeh w stosunku do
faktycznej liczby rniejsc w zlobku.
b) Dzieci zlisty rezerwowej maj4 pierwszefistwo w przyjgciu do plac6wki z chwi14 zwolnienia
sig miejsca. Przyjgcia odbywaj4 sig w trakcie calego roku.
2) niezakwalifikowanycli do Zlobka z powodu brak6w forrnalnych.

Rozdzial

VI

Procedura odwolawcza

$16
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomoSci listy dzieci przyjElych i nieprzyjEtych
do Zlobka rcdzic mo2e wyst4pi6 do komisji kwalifikacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporz4dzenie
uzasadnienia odrnowy przyjEcia dziecka do Ztobka.
2. Uzasadnienie sporz4dza komisja kwalifikacyjna w tenninie 5 dni od dnia wyst4pienia z wnioskiem

o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata w tetminie 7 dni od dnia otrzym ania uzasadnienia moze wnieS6 do dyrektora
Zlobka odwolanie odrozstrzygnigcia komisji kwalifikacyjnej. Obowi4zuje fonna pisemna.
4. Dyrektor 2lobka rozpatruje odwolanie od rozstrzygnigcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwolania.

Rozdzial

VII

Przepisy przejSciowe i postanowienia koricowe

s17
1. Zniany do regulaminu wprowadzane s4na zasadach obowi4zuj4cych przy jego wprowadzaniu.
2. Regulamin obowiqzuje z dniem wydania zarzqdzenia dyrektora Zlobka o jego wprowadzeniu.
3. Wszelkich informacji zwiqzanych z rekrutacj4 dzieci do Zlobkaudziela sig w siedzibie Zlobkaw
L1dku-Zdroju ul. Powstaric6w Wielkopolskich 26A w godzinach urzgdowaniatj. T.00 - 15.30lub
telefonicznie:14 639 60 98.
4. Zal4czniki do regulaminu:
1) Zal4cznik Nr 1 - wniosek o przyjgcie dziecka do zlobka ;
2) Zal4cznik Nr 2- oSwiadczenie o ochronie danych osobowych kandydat6w i ich rodzic6w;

2IOBEK CYIHNY
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