
                 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  3/2022 Kierownika Klubu Dziecięcego Happy Kids  z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPELNIAJĄCEJ 

DO GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO HAPPY KIDS 

 

§ 1  

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uzupełniającej do Gminnego Klubu Dziecięcego Happy 

Kids.  
 

§ 2  

Definicje 
 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji uzupełniającej do Gminnego 

Klubu Dziecięcego Happy Kids, 

2) Klub dziecięcy -  należy przez to rozumieć Gminny Klub Dziecięcy Happy Kids; 

3) Osoba pracująca – należy przez to rozumieć osobę w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje 

pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub 

osoba zatrudniona lub prowadząca działalność na własny rachunek. Osoby prowadzące 

działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne 

są również uznawane za pracujących. 

4) Rodzina wielodzietna – należy przez to rozumieć  rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

5) Osoba samotnie wychowująca dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
 

§ 3  

Kryteria rekrutacji 
 

1. W ramach rekrutacji stosowane będą dwa rodzaje kryteriów: 

1) kryteria formalne:  

a) dziecko w wieku od ukończenia 1 roku do lat 3  - kryterium weryfikowane w oparciu                

o oświadczenie rodzica,  

b) dziecko rodziców zamieszkujących lub pracujących na terenie gminy Książki – kryterium 

weryfikowane w oparciu o: oświadczenie (w przypadku zamieszkania), zaświadczenie od 

pracodawcy (osoby pracujące). 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Klub dziecięcy nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci rodziców zamieszkałych na terenie 

innych gmin, przy uwzględnieniu kryteriów premiujących. 

2) kryteria premiujące (punktowane): 

a) dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (kryterium weryfikowane w oparciu      

o orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie) – 5 pkt, 

b) dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej (kryterium weryfikowane w oparciu                     

o oświadczenie) – 5 pkt, 

c) oboje rodzice pracują (kryterium weryfikowane w oparciu o zaświadczenie od 

pracodawcy/inny dokument potwierdzający spełnianie przesłanki osoby pracującej) – 4 pkt, 

d) rodzic samotnie wychowujący dziecko (kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie) – 

4 pkt, 

 

 



                 

§ 4 

 Zasady rekrutacji uczestników 

 

1. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w okresie od 20 kwietnia 2022r. do 27 kwietnia 

2022r.  

2. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, przewiduje się również prowadzenie na bieżąco rekrutacji 

uzupełniającej.  

3. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Kierownika 

Klubu dziecięcego. 

4. W przypadku zgłoszeń o tej samej liczbie punktów, o zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia 

decydowała będzie kolejność zgłoszeń, która będzie rejestrowana na przyjmowanych 

dokumentach rekrutacyjnych.  

5. W sytuacji zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa.  

6. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Klubu dziecięcego (ul. Szkolna 6, 

87-222 Książki), w godzinach pracy tj. od 06:30 do 16:30.  

7. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji rodzic może zostać poproszony 

bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków                      

w dokumentacji. 

8. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały 

uzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

10. W ramach rekrutacji rodzice składają następujące dokumenty rekrutacyjne:   

a) karta zgłoszenia dziecka do Klubu dziecięcego (zał. nr 1), 

b) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku od 1 roku do 3 lat (zał. nr 2), 

c) oświadczenie o zamieszkaniu (zał. nr 3), 

d) w przypadku osób pracujących - zaświadczenie od pracodawcy/inny dokument 

potwierdzający spełnianie przesłanki osoby pracującej, 

e) w przypadku rodziny wielodzietnej – oświadczenie o wielodzietności rodziny(zał. nr 4), 

f) w przypadku samotnego wychowywania dziecka – oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka (zał. nr 5), 

g) w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - orzeczenie o niepełnosprawności /zaświadcze- 

nie lekarskie.   

11. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Klubu dziecięcego, ul. Szkolna 6, 87-222 

Książki oraz na stronie internetowej Gminy Książki: www.gminaksiazki.pl  

12. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. 

13. O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie. 

 
 

§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje przez okres niniejszej rekrutacji uzupełniającej. 

2. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.  

 

Kierownik Gminnego Klubu       

  Dziecięcego Happy Kids 

    /-/     Marta Wójcik 

http://www.gminaksiazki.pl/

