
REGULAMIN REKRUTACJI 

DO GMINNEGO KLUBU MALUCHA W ŁOMAZACH 

 Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZKOLNEJ 18 A;  21-532 ŁOMAZY 

na okres listopad 2022 – sierpień 2023 

 

Podstawa prawna  

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 326) 

2. Statut Gminnego Klubu Malucha w Łomazach  

 

Rozdział 1 

Proces postępowania rekrutacyjnego 

 

§ 1 

Przebieg rekrutacji dzieci do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach obejmuje : 

1. Przyjmowanie deklaracji  o  kontynuowaniu pobytu  dziecka  w  Gminnym Klubie Malucha 

w Łomazach (11 – 15 kwietnia 2022 r.) 

2. Ogłoszenie rekrutacji dzieci na dany rok w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w placówce, na 

stronie Urzędu Gminy Łomazy lub na Facebooku  Gminnego Klubu Malucha w Łomazach: 

19 kwietnia 2022 r. 

3. Przyjmowanie Kart zgłoszenia  dziecka do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach wraz 

z kompletem  wymaganych dokumentów :19 – 29  kwiecień 2022 r.. 

4. Weryfikacja  „Kart  zgłoszenia  dziecka  do  Klubu ” oraz  załączonych  dokumentów: 2-6  maja 

2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

w postepowaniu  rekrutacyjnym  do  Gminnego Klubu Malucha w Łomazach: 9 maj 2022 r. 

6. Potwierdzenie  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  woli  korzystania  z  usług  Gminnego Klubu 

Malucha w Łomazach: 9 – 16 maja 2022 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach: 17 maj 2022 r. 

8. Przeprowadzenie rekrutacji  uzupełniającej  w  przypadku  stwierdzenia  wolnych  miejsc: 17-27 

maja 2022 r. 

9. Weryfikacja  „Kart  zgłoszenia  dziecka  do  Klubu ” oraz  załączonych  dokumentów: 30 maja -2 

czerwca 2022 r. 

10. Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  dzieci  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  

w  postepowaniu  uzupełniającym  do  Gminnego Klubu Malucha w Łomazach: 3 czerwca 2022 r. 

11. Potwierdzenie  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  woli  korzystania  z  usług Gminnego Klubu 

Malucha w Łomazach: 3 - 10  czerwca 2022 r. 

12. Podpisanie  dokumentów  dotyczących  uczęszczania  przez  dziecko  do Gminnego Klubu Malucha 

w Łomazach: do  31  października 2022 r. 

http://www.zwierzyn.pl/


 

Rozdział II 

Zasady dokonywania naboru dzieci  

§ 2 

1. Zapisy do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach  prowadzone są w okresie od 19 kwietnia do 

16 maja 2022 r.  

2. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadanych miejsc. 

3. Ze świadczeń Gminnego Klubu Malucha mogą korzystać dzieci zamieszkałe na terenie Gminy 

Łomazy oraz dzieci rodziców/ opiekunów prawnych pracujących lub uczących się w Gminie 

Łomazy. 

4. Dzieci z innych gmin mogą korzystać ze świadczeń Gminnego Klubu Malucha w przypadku gdy 

po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym placówka nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, za zgodą organu prowadzącego. 

5. Ze świadczeń Gminnego Klubu Malucha w Łomazach mogą korzystać dzieci w wieku od 

12 miesiąca życia do  ukończenia 3 roku życia w danym roku szkolnym. 

6. Warunkiem  przyjęcia dziecka do placówki jest złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów 

„Karty zgłoszenia dziecka do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach” (załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu) wraz z kompletem  wymaganych dokumentów  w  terminie określonym 

niniejszym Regulaminem. 

7. Wobec dzieci uczęszczających do placówki stosuje się zasadę kontynuacji pobytu. W takim 

przypadku rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji pobytu 

dziecka  w Gminnym Klubie Malucha w Łomazach. Oznacza to, iż dzieci, które w kolejnym roku 

będą uczęszczały do placówki przyjmowane są poza rekrutacją. 

8. Do przyjęcia dziecka na ww. okres stosuje się niniejszy Regulamin rekrutacji. 

9. Zgodnie z ustawą, na wniosek rodziców, do Klubu Dziecięcego może zastać przyjęte dziecko 

w wieku powyżej 3. roku życia, jeżeli objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest  

utrudnione. 

 

§ 3 

1. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków nie przekracza liczby posiadanych miejsc 

w placówce rekrutacji dokonuje Kierownik Gminnego Klubu Malucha w Łomazach. 

2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, rekrutacja następuje w oparciu o ranking punktowy. Punkty 

przyznawane są wg kryteriów: 

1) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się – 5 pkt. 

2) zamieszkanie rodziców/prawnych opiekunów  na terenie Gminy Łomazy – 5 pkt 

3) dziecko rodzica /prawnego  opiekuna przebywającego na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim, opiekującego się dzieckiem w wieku 0-1 – 5 pkt 

4) dziecko z rodziny, w której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

wobec dziecka lub któregoś z rodziców lub rodzeństwa – 5 pkt 

5) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 5 pkt 

6) dziecko  pochodzące  z  rodziny  wielodzietnej – 10 pkt 

7) dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego dzieci – 10 pkt 



 

3.  Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium przyjęcia do Gminnego Klubu Malucha 

w Łomazach: 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający 

1. 

Dla potwierdzenia kryterium,  

o którym mowa 

w § 3. ust. 2 pkt. 1) 

Zaświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności/ 

pobieraniu nauki 

2.  

Dla potwierdzenia kryterium,  

o którym mowa 

w § 3. ust. 2 pkt.2 ) 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące 

miejsca zamieszkania 

3. 

Dla potwierdzenia kryterium,  

o którym mowa 

w § 3. ust. 2 pkt. 3) 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące 

przebywania na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 

4. 

Dla potwierdzenia kryterium,  

o którym mowa 

w § 3. ust. 2 pkt. 4) 

Kopia orzeczenia  o niepełnosprawności 

5. 

Dla potwierdzenia kryterium,  

o którym mowa w § 3. ust. 2 

pkt. 5) 

Kopia orzeczenia sądowego 

6. 

Dla potwierdzenia kryterium,  

o którym mowa w § 3. ust. 2 

pkt. 6) 

Oświadczenie o liczbie wychowywanych dzieci 

7. 

Dla potwierdzenia kryterium,  

o którym mowa w § 3. ust. 2 

pkt. 7) 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

 

§ 4 

 

4. Do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach przyjmowane są dzieci rodziców/ opiekunów 

prawnych, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, o których mowa w ust. 2. 

5.  W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia rekrutacji w oparciu o kryteria punktowe 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Rodzice/ opiekunowie prawni, których dzieci na drodze rekrutacji nie zostały przyjęte do 

Gminnego Klubu Malucha w Łomazach mogą złożyć pisemny wniosek do Kierownika 

Gminnego Klubu w Łomazach o wpisaniu ich dziecka na listę dzieci oczekujących. 

 

Rozdział III 

Skład komisji rekrutacyjnej 

 

§ 5 

 

1. W trakcie prowadzenia procedury rekrutacyjnej kierownik Gminnego Klubu Malucha w Łomazach 

może powołać komisję rekrutacyjną. 



2. Komisja rekrutacyjna składa się z 3 osób. Przewodniczącym Komisji rekrutacyjnej jest Kierownik, 

który dobiera członków Komisji rekrutacyjnej. 

3. Członkiem Komisji rekrutacyjnej może być przedstawiciel organu prowadzącego.  

 

Rozdział V 

Procedura odwoławcza 

 

§ 6 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych rodzic/ opiekun prawny dziecka niezakwalifikowanego może wystąpić do 

Kierownika Klubu  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy  zakwalifikowania dziecka 

do placówki.  

2. Kierownik Klubu  sporządza pisemne uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia rodzica/ 

prawnego opiekuna  z  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia, o którym mowa w pkt 1 rozdział 

V Regulaminu. 

 

Rozdział VI 

Postanowienie końcowe 

 

§ 7 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia Kierownika o jego wprowadzeniu. 

2. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń, stronie Urzędu Gminy 

Łomazy lub na Facebooku placówki. 


