
ZASADY I TERMINY NABORU  

DO KLUBU DZIECIĘCEGO W SUCHOŻEBRACH 

na rok 2022/2023 

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Klubu Dziecięcego w Suchożebrach 

stosuje się następujące kryteria, przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość 

punktów: 

1) kandydat, którego dotyczy wniosek pochodzi z wielodzietnej rodziny, 

posiadającej co najmniej 3 małoletnich dzieci (w roku, w którym ma być 

przyjęty do Klubu) – 20 punktów; 

2) kandydat, którego dotyczy wniosek posiada orzeczenie  

o niepełnosprawności – 20 punktów; 

3) oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym i nie 

przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – 

15 punktów; 

4) rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo lub uczy się  

w systemie dziennym i nie przebywa na urlopie macierzyńskim, 

rodzicielskim i wychowawczym – 15 punktów; 

5) oboje rodzice są zameldowani na stałe w Gminie Suchożebry – 15 

punktów; 

6) kandydat, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie objętej 

nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, zgodnie ze 

wskazaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach – 

15 punktów. 

2. W przypadku, kiedy kryteria określone w ust. 1 nie rozstrzygają kwestii 

przyjęcia dzieci, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wniosku. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 potwierdza się następującymi dokumentami: 

1) oświadczenie rodzica o wielodzietności; 

2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica; 

3) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę; 

4) aktualny wydruk z CEIDG lub KRS; 

5) zaświadczenie z uczelni lub szkoły;  

6) oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka; 



7) pisemna informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Suchożebrach w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6; 

4. Terminy przeprowadzenia rekrutacji do Klubu Dziecięcego w Suchożebrach: 

1) w terminie od 1 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r. rodzice składają 

wniosek o przyjęcie dziecka do  Klubu wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych; 

2) w terminie do 21 marca Kierownik Klubu podaje do wiadomości listę dzieci 

zakwalifikowanych i listę dzieci niezakwalifikowanych; 

3) w terminie do 25 marca rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do 

Klubu. Brak potwierdzenia przyjmuje się, jako rezygnacje  

z rekrutacji; 

4) w terminie do 31 marca Kierownik Klubu podaje do wiadomości listę dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych.  


