
Zarządzenie nr 107/20 

Wójta Gminy Łomazy 

z dnia 27 lipca 2020 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do 
Gminnego Klubu Malucha realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Działanie 9.4  

Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.11 ust.2 pkt 3 i pkt 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 poz. 326) zarządza, co następuje: 

§1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Gminnego Klubu Malucha, 

stanowiące załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia. 

§2. Przewidywana liczba wynosi 23 miejsca. 

§3.  Do Klubu przyjmowane są dzieci rodziców/ opiekunów prawnych zamieszkałych  

w Gminie Łomazy. 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Klubu Malucha  

w Łomazach. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107/20 

Wójta Gminy Łomazy 

z dnia 27 lipca 2020 

Terminarz rekrutacji do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach 

Data Etap rekrutacji/ czynność rodzica 

od do 

6  sierpnia Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy 
dokumentów związanych z rekrutacją do Projektu  
Gminny Klub Malucha w Łomazach. 

7 sierpnia 21 sierpnia  Złożenie formularza rekrutacyjnego oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 
rekrutacyjnych. 

24 sierpnia 28 sierpnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną formularza 
rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

31 sierpnia Opublikowanie list zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do projektu. 
 

7 września Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych do 
projektu. 

Procedura odwoławcza 

Od 7 września W terminie 7 dni  od dnia opublikowania list przyjętych i 
nieprzyjętych do projektu rodzic/opiekun prawny może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
W terminie 7 dni  od otrzymania uzasadnienia 
rodzic/opiekun prawny może wnieść do kierownika 
Klubu Malucha odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej.  

Postępowanie uzupełniające 

14 września Opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy 
wykazu wolnych miejsc. 

14 września 18 
września 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do Klubu 
Malucha oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów.  

22 września Opublikowanie list zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

25 września Opublikowanie przyjętych i nieprzyjętych. 

Od 25 września Procedura odwoławcza. 

 

 

 

 

 

 


