
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 

Bestwina Nr 2/2021 z 11 stycznia 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do 

Klubu Dziecięcego „PUCHATEK” w Kaniowie 

 

  

REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO 

„PUCHATEK” w KANIOWIE 

 
 

§ 1 

 
Warunki przyjmowania dzieci do Klubu    

 
1. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bestwina. 

2. Dzieci przyjmuje się do Klubu Dziecięcego na pisemny wniosek rodziców/opiekunów 

prawnych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokument potwierdzający poddanie 

dziecka  obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub orzeczenie dające podstawy do 

długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego. 

4.  Nabór do klubu dziecięcego prowadzony jest na okres od 1 września do 31 sierpnia 

następnego roku, za wyjątkiem roku 2021, w którym nabór prowadzony jest na okres 

od dnia uruchomienia Klubu Dziecięcego do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

5. Naboru dzieci do Klubu Dziecięcego dokonuje Dyrektor placówki. 

6. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:  

a) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie); 

b) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

7. Jeżeli po uwzględnieniu zasad pierwszeństwa, o których mowa w ust. 6 liczba dzieci 

zgłoszonych do Klubu Dziecięcego przekracza liczbę wolnych miejsc przy rekrutacji 

bierze się pod uwagę następujące, dodatkowe warunki według kolejności: 

a) rodzic / opiekun prawny dziecka, którego dotyczy wniosek jest osobą 

samotnie wychowującą dziecko i jednocześnie pracuje zawodowo, 

b) rodzice/ opiekunowie prawni dziecka, którego dotyczy wniosek pracują 

zawodowo, 

c) deklarowany czas pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym powyżej 8 godzin 

dziennie 

8. Jeżeli po uwzględnieniu warunków w ust. 7 liczba zgłoszeń dzieci nadal przekracza 

liczbę wolnych miejsc w klubie o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia wniosku, 

o którym mowa w pkt. 2. 

9. W oparciu o wyniki rekrutacji sporządza się listę dzieci przyjętych do Klubu. 



10. Dzieci nieprzyjęte do Klubu Dziecięcego z powodu braku wolnych miejsc 

umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie. W razie zwolnienia się miejsca 

przyjęcie następuje po potwierdzeniu przez rodzica złożonego uprzednio wniosku. 

11. Warunkiem korzystania z usług Klubu Dziecięcego jest zapoznanie się rodziców ze 

statutem i regulaminami, obowiązującymi w placówce oraz podpisanie umowy 

o świadczeniu usług przez Klub Dziecięcy. 

 


