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Zarz如zenie Nr l/2018 Dyrektora Gminnego ZIobka w KIeszczowie

Z dnia 2 1istopada 2018

W SPraWie ustalenia zasad rekrutacji dzieci na rok szkoIny 2018/2019 do Gminnego

ZIobka w K獲eszczowie.

Na podstawie § 6 Statutu Gmimego ZIobka w Kleszczowie, StanOWiacego zalacznik

do Uchwa士y NR XLVI/469/2018 Rady Gminy Kleszcz6w z dnia 13 1ipca 2018 r., ZarZqdzam

CO naSt?puje:

陸劃

1. Ustalam zasady rekrutaqji dzieci na rok szkolny 2018/2019 do Gmimego ZIobka

W Kleszczowie, ZWanegO dal匂”ZIobkiem”, StanOWlaCe Zalacznik ur l do niniQjszego

ZarZadzenia.

2. Ustalam wz6r ”Karty zgloszenia dziecka’’stanowiapy zalqcznik nr 2 do nini匂szego

ZarZadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

鶉閻L



い′●-●

●・・ . ・`

Za均cznik ur l do Zarz担zenia ur l/201 8

Dyrektora Gminnego ZIobka w Kleszczowie

Z dnia O2 1istopada 2018 r.

Zasady rekrutacji dzieci na rok szkolny 2018/2019 do Gminnego Z霊obka w Kleszczowie.

§ 1. Warunkiem prz扉cia dziecka do ZIobkajest udziaI w post?POWaniu rekrutacyjnym.

§ 2. Ogloszenie o rekrutaqji nastapi w fomie pisemnego ogloszenia na tablicy infomacyjnQj

ZIobka i na stronie intemetowQj Urz?du Gminy w Kleszczowie.

§ 3. 1. Nab6r dzieci do Z書obka odbywa si? na POdstawie z士ozon匂przez rodzic6w/opiekun6w

prawnych ”Karty zgloszenia dziecka” Dyrektorowi Z書obka.

2. ”Kart? Zgloszenia dziecka ” -　mOZna pobra6 na stronie intemetow匂Gminy Kleszcz6w

www.kleszczow.DI oraz w siedzibie Gmimego ZIobka w Kleszczowie przy uL Jagodowej 4.

3. Do,, Ka巧′ Zgloszenia dziecka’’doねcza sie dokumenty potwierdzz南ce spelnianie warunk6w

Wymienionych w § 7.

§ 4. RekrutaQja odb?dzie si? Wdniach: Od 12 1istopada 2018 roku do 23 1istopada 2018 roku.

§ 5. Dokumenty rekrutacyjne sklada si? W Sekretariacie ZIobka.

§ 6. ZIobek przeprowadza rekruta函w oparciu o zasad? POWSZeChn匂dost?PnOSci.

§ 7. Warunki przyjmowania dzieci do ZIobka:

1. Do ZIobka przyjmowane sa dzieci w wieku od 20 tygodnia zycia do ukoriczenia 3 roku

之ycia・ W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest przedIuzenie pobytu dziecka

w ZIobku do 4 roku zycia.

2. Do ZIobka przyjmowane sa dzieci, kt6rych rodzice (pr専i串ekun諒i串amieszk函na

terenie Gminy Kleszcz6w.

3. Pierwszehstwo w prz)所Ciu do Z書obka maja (z zachowaniem ust. 1 i 2):

1) dzieci, kt6rych obqje rodzic6w (PraWnyCh opiekun6w) pracL直zawodowo lub uczy si?;

2) dzieci rodzica (PraWnegO OPiekuna) samotnie vychow可acego dziecko (W rOZumieniu

art. 50 ust. 5 ustawy z dnia4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie6mi wwieku do lat 3);

3) dzieci niepelnosprawne, POSiad斬Ce OrZeCZenie o niepe士nosprawno§ci;

4) dzieci rodzica (PraWnegO OPiekuna), WObec kt6rego orzeczono znaczny lub umiarkowany

StOPieh niepe士nosprawnofoi badZ ca書kowita niezdolno§6 do sanodzieln匂egzystenqji na

POdstawie odr?bnych przepis6w;

5) dzieci z rodzin wielodzietnych (trQje i wi?C匂);

4. Dzieci spoza Gminy Kleszcz6w b?da przyjmowane do ZIobka na dany rok kalendarzowy

tylko w sytuaqji zaspokQjenia potrzeb mieszkahc6w Gminy Kleszcz6w i posiadania wolnych

mlqSC W Plac6wce.



§ 8. JeZeli liczba dzieci zgloszonych do ZIobka b?dzie wi?ksza niz liczba miejsc w ZIobku,

bierze si? POd uwag? koleino66 zIoZenia "Kartv zgIoszenia dziecka”

§ 9. Rekrutaqia kohczy si? na etaPie indywiduelnego powiadomienia rodzica/opiekuna

prawnego o prz鵬ciu do Zlobka.

§ 10. Mo乞liwe jest zapisanie dziecka do ZIobka przez caly rok kalendarzowy. Dzieci b?dq

przyjmowane w miar? WySt?pOWania wolnych miQjsc w ZIobku.

§ 11. Decyzj? O O擁ciu dziecka opieka podejmuje Dyrektor Z]obka.

籠麗



ZaねCZnik m 2 do Zarzadzenia nr l/201 8

Dyrektora Gminnego ZIobka w Kleszczowie

Z dnia O2 1istopada 2018 r.

KIeszcz6w dnia

KAR丁A ZG[OSZENiA DZiECKA DO GMINNEGO ZとOBKA W KLESZCZOWiE

i Dane osobowe dziecka

imieiNazwisko � 

PESEL Mi匂SCe urodzenia � � � � � � � � � � � �data urodzenia � � � � � � � � 

Adreszamieszkaniadziecka 

Dzieckoposiadaorzeczenieoniepe/nosprawno;ci　　　　　　　　HTAKLJNiE 

(PrOSimyozakreSlenieopqvb「akzakre引eniajestr6wnoznacznezopcjaNIE) 

li・ Dane rodzic6w lub opiekun6w prawnych

Matka/opiekunprawny �Qjciec/opiekunprawny 

ImIelnaZWisko � � 

Telefonkontaktowy � � 

E-maii � � 

Pesei � � 

Mi匂SCeZamieszkania � � 

Miejscepracy � � 

旧Wymagane dokumenty do wgladu poSwiadczajace povIγZsze dane

l. Orzeczenia o niepeJnosprawno誼dziecka oraz rodzica/rodzic6w

2. Dokument potwierdzaj?Cy fakt, Ze rodzic/OPiekun samotnie wychowuje dziecko

(OrZeCZenie lub wyrok s的u, akt zgonujednego z rodzic6w/OPiekun6w).



lV. Zobow屯Zuje sie do:

1・ Przestrzegania postanowieh statutu Ztobka,

2・ Podawania do wiadom。誼ZtobkajakichkoIwiekzmian w podanych wyzq

informaqach.

3. Odbierania dziecka ze Ztobka osobi;cie lub przez osobe upowaZniona na p-Smle.

4・ Przyprowadzania do之†obka tylkO Zdrowego dzieck壷

5. Uczestniczenia wzebraniach rodzic6w.

Podpis rodzica(-6w)

V. Dekiaracja uczeszczania dziecka

Deklaruje uczeszczanie dziecka w godzinach od ……‥,…………. do….,………..…

Deklara匂a tyiko peJnych godzin np; 6.30 - 16.30 Iub 6.00 - 16.00

V上OSwiadczenia rodzic6w / opiekun6w

OSwiadczam/y′ Ze (p「osimy o zakreSlenie opcj圧rak zakre$ieniajest r6wnoznaczne z op函NIE ):

1 �adreszamieszkaniadzieckairodzic6w/OPiekun6wobejmujeteren �□丁AK□N坦 

GminyKIeszcz6w 

Z �rodzic/rodziceprac函ZaWOdowolubucz?Siewtrybiedziennym �□丁AK□N坦 

3 �WielodzietnoSCrodzinydzieckaubieg?jacegosieoprz)厘Cie(trqjelub �□丁AK□N喧 

Wiecej) 

4 �dzieckoposiadastopiehniepe/nosprawno誼 �□丁AK□N喧 

与 �rodzic/rodziceposiada/POSiad函StOPiehniepeJnosprawno;ci �□TAK□N坦 

6 �SamOtniewychowuj?dziecko �□丁AK□N坦 

0…w �’adczam,Ze � 

. zapozna†em(-tam) sie z tres壷klauzul。nformac力n匂, W tym Z informaq? O Ceiu i

SPOSObach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu do treSci swoich

danych i prawie lCh poprawiania.

-　POSiadam petna wtadze rodzicielska Iub w przypadku og「aniczenia wねdzywzakresie

umoZIiw亘jacym skuteczne z†oZenie oSwiadczenia w przedmiocie udzieienia zgody

Podpis rodzica(-6w)


