
WOJT GMINY
Mierz^cice
ujoj. §lQskle

Zarzqdzenie Nr 0050.580.2017

W6jta Gminy Mierz^cice

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie; zasad pierwszej rekrutacji dzieci do nowo utworzonego IZIobka Gminnego
„Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz Uchwaty Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Mierz^cice z dnia
24 paidziernika 2017r. w sprawie nadania statutu samorz^dowej jednostce budZetowej pod
nazw^ Ztobek Gminny ..Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi

W6jt Gminy Mlerz^clce

zarz^dza, co nast^puje:

1. Wprowadza si$ zasady pierwszej rekrutacji do nowo utworzonego Ztobka Gminnego
„Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi okreSlone w Regulaminle Rekrutacji do Ztobka Gminnego
„Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi na rok szkolny 2017/2018, stanowi^cym Zal^cznik Nr 1
do niniejszego zarz^dzenia.

2. OkreSIa si^ wz6r Karty zgloszenia dziecka do Ziobka Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi,

stanowi^cy Zal^cznik Nr 2 do niniejszego zarz^dzenia.

Zarz^dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podj^cia.

m§T QrzegoTZ Podlejski



wOjt gminy
Mierz^cice
woj. 61qskie ZaIgcznikNr I do Zarz^dzenia Nr 0050.580.2017

W6jta Gminy Mierz?cice z dn. 27 listopada 2017r.

Regulamin Rekrutacji do Ziobka Gminnego

„Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi na rok szkolny 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziecmi w wieku d lat 3 (t.j. Dz. U.2016 r.
poz.157 zpozn. zm.)

2. Podstaw^ prawnq niniejszego regulaminu stanowi Uchwala Nr XXXVIII/280/2017
Rady Gminy Mierz^cice z dnia 24 pazdziemika 2017r. w sprawie nadania statutu
samorz^dowej jednostce budzetowej pod nazw^ Zlobek Gminny „Bajkowa Kraina"
w Nowej Wsi.

ROZDZIAL I

TOK POSTi;POWANIA REKRUTACYJNEGO

Przebieg rekrutacji dzieci do ztobka obejmuje:

1) okreslenie liczby miejsc organizacyjnych w ̂obku;
2) ogioszenie o rekrutacji dzieci do ziobka;
3) przyjmowanie „Kart zgloszen dziecka do ziobka"\
4) powolanie Komisji Rekrutacyjnej;
5) posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
6) ogioszenie wynikow rekrutacji dzieci do ziobka.

Post^powanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

ROZDZIAL II

ZASADY DOKONYWANIA NABORU DZIECI DO ̂ OBKA

1. Nabor do ziobka prowadzony jest zgodnie z harmonogramem post^powania rekrutacyjnego
opisanego w ust. 7.

2. Przyj^cia dzieci odbywaj^ si^ w miar^ istnienia wolnych miejsc.

3. W piei-wszej kolejnosci do ziobka przyjmowane dzieci zamieszkaie na terenie Gminy Mierz?cice.
Dzieci zamieszkaie poza obszarem gminy, mogq korzystac z opieki Ziobka w sytuacji, w ktorej
wyst^puj^ wolne miejsca nie wykorzystane przez dzieci z terenu gminy Mierz^cice.

4. 2iobek sprawuje opiek? nad dziecmi w wieku od ukonczenia 1 roku zycia do ukonczenia
roku szkolnego, w ktorym dziecko ukonczy 3 rok ̂ cia.



5. W przypadku, gdy niemozliwe lub utrudnione jest obj^cie dziecka wychowaniem
przedszkolnym, na wniosek rodzicow dziecko, moze przebywac w placowce do ukonczenia
roku szkolnego, w ktorym ukonczy 4 rok ̂ cia.

6. O przyj^ciu dziecka do zlobka decyduje Komisja Rekrutacyjna, ktora uwzgl^dnia zasady
okreslone w niniejszym regulaminie.

7. Harmonogram pierwszego post?powania rekrutacyjnego:

tresc post^powania
rekrutacyjnego

data

post^powania

rekrutacyjnego

od 28.11.2017 r. Pobieranie i skladanie „Kart zgloszenia dziecka do zlobka" wraz z
zalacznikami do karty.

08.12.2017 r. Zakonczenie przyjmowania dokumentow (karta zgloszenia + zal^czniki
do karty)

11.12.2017 r. Powolanie oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej.
do 14.12.2017 r.

15.12.2017 r. Ogloszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyj^cia do Zlobka na
stronie intemetowej oraz tablicy ogloszen Urzedu Gminy Mierzecice.

KRYTERIA PRZYJ^CIA DZIECKA DO ̂ OBKA

1. W piervvszej kolejnosci do zlobka przyjmowane dzieci zamieszkale na terenie Gminy Mierzecice.

2. W przypadku wiekszej liczby kandydatow, niz liczba wolnych miejsc w zlobku, w postepowaniu
rekrutacyjnym brane pod uwage nastepujqce kryteria:
1) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i wiecej);
2) dzieci niepeinosprawne;
3) dzieci obojga rodzicow lub rodzica samotnie wychowuj^cego dziecko pracuj^cych;
4) dzieci, ktorych rodzenstwo ucz^szcza do Zlobka.

3. Kryteria, o ktorych mowa w ust. 2 rownowazne. Za kazde kryterium przyznawany jest 1 pkt.

4. W przypadku uzyskania rownorzednej sumy punktow rekrutacyjnych, do zlobka na wolne
miejsca zoslan^ przyjete dzieci wg daty zlozenia karty zgloszenia.

OBOWI^ZKI RODZICOW/OPIEKUNOW W PROCESIE NABORU

1. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowi^ani s^ zlozyc karte zgloszenia, ktora dost^pna jest
w Urz^dzie Gminy lub na stronie intemetowej www.mierzecice.pi.

2. Podpisanq karte zgloszenia sklada sie osobi^cie w Urz^dzie Gminy Mierzecice.



3. Do karty zgloszenia nalezy doi^czyc dokumenty uprawniaj^ce do skorzystania z
pierwszenstwa w przyj^ciu dziecka do zlobka, tj:

a) oswiadczenie rodzica/opiekuna, ze dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i
wi^cej) wraz z podaniem danych wszystkich dzieci wchodz^cych w sktad rodziny;

b) zaswiadczenie/orzeczenie o posiadaniu przez dziecko niepelnosprawno^ci;

c) zaswiadczenie z zakladu pracy, ze rodzic dziecka pracuje b^dz powroci do pracy,
z podaniem terminu od kiedy nast^pi powrot do pracy - dotyczy obojga rodzicow.
W przypadku rodzica samotnie wychowuj^cego nalezy dodatkowo zlozyc
oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

d) oswiadczenie rodzica/opiekuna, ze rodzenstwo dziecka ubiegaj^cego si^ o przyj^cie
ucz^szcza do zlobka wraz z podaniem imienia i nazwiska rodzenstwa ucz^szczaj^cego
do zlobka.

OBOWI^ZKI ZLOBKA W PROCESIE NABORU

1. Inspektor ds. oswiaty przyjmuje karty zgloszenia w wyznaczonych terminach.

2. Jezeii w trakcie roku zwalnia si? miejsce, Dyrektor zlobka lub osoba upowazniona,
zawiadamia kolejn^ osob? z iisty oczekujqcych o mozliwosci przyj?cia dziecka, uzgadnia
dokladny termin i warunki przyj?cia.

3. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowosci zlobka do przyj?cia dziecka odmawia
oddania dziecka lub chce przesun^c przyj?cie na termin poMejszy, zawiadamiana jest kolejna
osoba z iisty oczekuj^cej.

4. W przypadku zgloszonej przez rodzicow nieobecnosci dziecka w zlobku, Dyrektor zlobka
moze przyj^c na miejsce tego dziecka na czas nieobecnosci inne dziecko, na podstawie umowy
zjego rodzicami.

5. W przypadku okreslonym w ust. 4, umowa zawierana jest z rodzicami wg kolejnosci na liscie
oczekuj^cych, ktorzy wyraz^ zgod? na przyj?cie dziecka do zlobka.

WYMOGI FORMALNE

1. Z rodzicami/opiekunami dzieci przyj?tych do zlobka zawiera si? umow? w sprawie
korzystania z uslug zlobka.

2. Niepodpisanie umowy przez rodzicow dziecka w wyznaczonym terminie jest rownoznaczne
z rezygnacj^ z ucz?szczania dziecka do zlobka, skresleniem go z Iisty przyj?tych i przyj?ciem
kolejnego dziecka z Iisty oczekuj^cych na miejsce w ̂obku.



ROZDZIAL III

KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Komisja Rekrutacyjna sWada si? z 3 osob.
2. Komisja Rekrutacyjna w pierwszym post?powaniu rekrutacyjnym powolywana jest

przez Wojta Gminy Mierz?cice.

Pierwsz^ rekrutacj? oglasza Wojt Gminy Mierz?cice w formie pisemnego ogloszenia na
tablicy informacyjnej urz?du oraz na stronie www.mierzecice.pl

1. Komisja Rekrutacyjna sporz^dza protokoi ze swojego posiedzenia, do ktorego
zal^cza:

1) Listy dzieci przyj?tych do ztobka;
2) Listy dzieci nieprzyj?tych do zlobka/ lista oczekuj^cych.

2. Listy dzieci, o ktorych mowa w ust. 1 przekazane zostan^ Dyrektorowi Zlobka
Gminnego „Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi.

ROZDZIAL IV

PROCEDURA ODWOLAWCZA

§11

1. Rodzic ma prawo do odwolania si? od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

2. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomosci listy dzieci przyj?tych i dzieci
nieprzyj?tych/listy oczekuj^cych, rodzic dziecka/opiekun moze wyst^pic do Komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia dziecka
do zlobka.

3. Uzasadnienie sporz^dza Komisja Rekrutacyjna w terminie do 7 dni od daty wplyni?cia
wniosku.

WO JT

mgr Orzegorz PodleJsM


