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Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłoaka
,,MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborryckim 160 b,32-010 Luborryca
na okres 01.09.2018 do 31.08.2019 roku.
t

§1.
Postanowienia ogólne
l. Komisja Kwalifikacyjna będzie obradowaó w okresię maj/czerwiec 2018

r.

2. Komisja Kwalifikacyjna dokona rekrutacji dzieci do poszczególnych grup.
3. Termin prac Komisji Kwalifikacyjnej ustali przewodniczący Komisji
4. Komisja dokona rekrutacji na podstawie przedłożonych ,,Kart z$oszenia dziecka do żłobka" wraz z

wymaganym i dokumentami.
5. Obsługę administracyjnąpracy Komisji zapewni Centrum ZarządzaniaEdukacją..

§2.
Zadania Komisji Kwalifikacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Samorządowego Żlobka

,,MAŁE MISIE"

:

l. Weryfikacja wszystkich ,,Kartzgjoszenia dziecka do żłobka" pod względem formalnym
irzeczowym, w łm sprawdzenie:
1 ) zamieszkania dzieci, rodzicóilrodziców
zastępczy cVopiekunów prawnych na terenie
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca potwierdzonego dokumentem o zameldowaniu na pobyt stĄ
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach innymi dokumentami,
2) zaświadczeń o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w Ębie dziennym rodzicódrodziców
zastępczycUopiekunów prawnych, lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolnicządzińalnośó
gospodarczą
3) orzerzenia o niepełnosprawnościdzięcka
4) oświadczenieo wielodzietności rodziny
5) oświadczenieo samotnym wychowywaniu dziecka

Dokonanie kwalifikacji dzieci rodzicóilrodziców
kryteriów:

l)
2)
3)
4)
5)

zastępcrycVopiekunów prawnych wg, następujących

rodziców i dziecka na stałe zameldowanych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - po 15 pkt.
dla każdego rodzica
rodziców pracujących, pobieĄących nauke w trybie dziennym lub prowadzących gospodarstwo

- l0 pkt.
Dziecko z orzeczenięm o niepelnosprawności - 10 pkt.
posiadających 3 dzieci i więcej - 5 pkt
samotnie wychowujących dzieci - 15 pkt.
rolne

§3.
postanowienia końcowe
1 . Posiedzenia Komisj i Kwalifikacyjnej
są protokołowane.
2. Protokół z Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej jest podpisywany przezPrzewodniczącego

i członków Komisji,

żłobka,,MAŁE MISIE ,
9rl=kserokopiawCentrumZarządzaniaEdukacjawKocmyrzowiJ-Luborzyc}.
3, Protokół jest przechowywany w dokumentacji do Samorządowego

4. Wszelkich informacji zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym dot|czących

Prowadzonej Przez Komisję rekrutacji, udziela Dyrektor Centrum ZarządzmiiEdukacja w Kocmyrzowie_
Lrlborrycy.
WYniki
!,
rykrutacji zostanąogło§zone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia
11 maja 2018 r.
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