
Protok6N

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie naboru dzieci

do Zlobka Miejskiego w MysNowicach na rok szkolny 201912020

l,W dniu 18 czerwca 2019 roku Komisja Rekrutacyjna w sktadzie:

1 . Joan na Sobolewska-Skowronska - Przewodn iczqcy Komisji

2.Katarzyna Swiqtczak-Wajdzik- czlonek Komisji/osoba upowazniona

3,Malgorzata Galas-

4.Marta Krzoska -
czlonek Kom isji/osoba u powazn iona

czlonek Komisji/osoba u powazn iona

Komisja zgodnie z planem pracy rozpalrzylazNo2one w terminie do dnia 03 czenrvca br, do

godziny 9:00 wnioski o przyjgcie dzieci do zlobka, na podstawie obowiqzujqcego

Regulaminu zapisow elektronicznych do llobka Miejskiego w lVlyslowicach onz
Regulaminu Pracy Komisji do spraw rekrutacji dzieci do Zlobka Miejskiego

w Myslowicach,

ll. Zlolone wnioski zostaly zweryfikowane wedlug kryteriow punktowych zawartych

w Regulaminie zapisow elektronicznych do Zlobka Miejskiego w Myslowicach

i Regulaminu Pracy Komisji do spraw rekrutacji dzieci do ilonl<a Miejskiego

w Myslowicach, ptzy czym dodatkowo dopuszczono wydruk komputerowy z platformy

elektronicznq ,,wykaz wnioskow do Zlobka" z godziny 9: 00 dnia 03 czenruca br. oraz

"oswiadczenia o kontynuacji pobytu dziecka w zlobku" sztuk 52,

Na tej podstawie Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 18,06,2019 roku

zdecydowala, co nastqpuje:

1,Od dnia 1 wrze6nia 2019 roku do Zlobka docelowo bgdzie przyjgtych 112dzieci,

w tym 60 dzieci nowoprzyjqtych w ramach obecnego limitu 1 12 miejsc.

Do niniejszego protokoluzalqczono wykaz osob przyjgtych, wykaz osob oczekujqcych

na miejsce w Ztobku oraz wykaz osob nieprzyjgtych, ktore nie dokonaly niezbqdnych

weryfikacji pomimo licznych wezwaf. Komisja ustalila, ze wszystkie osoby, ktore

prawidlowo wypetnity "kaftg zgloszenia dziecka do Zlobka' na platformie

elektronicznej, a nastgpnie wydrukowanq i podpisanq zloZyly w siedzibie Zlobka w

ustalonym terminie orazzaklualizowaly wnioski w wyznaczonym terminie zostaly

umieszczone na liscie przyjgtych bqd2 oczekujqcych osob, Natomiast ze wzglqdu na

przypadki braku dokonania niezbqdnych czynnoSci aktualizujqcych wnioskow zaistniala

potrzeba ustalenia listy dzieci nieprzyjqtych do ztobka,



2. Po podpisaniu protokolu w dniu 1B czerwca 2019 r Komisja podjgla decyzjg, ze w dniu

19 czerwca b,r, po godzinie 9: 00 nastqpi wywieszenie w siedzibie ZtoOt<a Miejskiego

w Myslowicach przy ul, Reymonta 11 listy dzieci przyjgtych na nowy rok szkolny,

listy osob oczekujqcych oraz listy dzieci nieprzyjqtych.

Dopuszcza sig tak2e ogtoszenie w/w list na stronie internetowej zlobka.

Komisja uwzglgdniajqc sugestie rodzicow/opiekunow prawnych dzieci onzze wzglgdu na

koniecznoSc zabezpieczenia i ochrony danych osobowych podjqla decy4q,2e wyniki

rekrutacji w roku 201912020 bgdq zawieraly informacje numerycznq (unikatowy numer

wniosku nadany w systemie elektronicznej rejestracji),

3,Zgodnie z pouczeniem znajdujEcym sig na listach dzieci przyjgtych do 2Nobka,

w terminie od dnia 21 czerwca br, do dnia 27 czerwca 2019 roku rodzice/opiekunowie

prawni potwierdzajq na piSmie wolq korzystania z uslug na druku do pobrania ze

strony internetowej zlobka w zakladce /dla rodzicow/dokumenty do

pobrania/potwierdzenie woli przyjqcia dziecka do Zlobka, a nastgpnie skladajqw

siedzibie zlobka w podanym wyz. terminie w godzinach od 8: 00 do 14:00,

Wzor dokumentu w zalaczniku.

Brakzlolenia druku w wyznaczonym terminem jest rownoznaczne zrezygnaqq

i usunigciem wniosku z systemu, Zgodnie z pouczeniem zawartym na

ogloszonych listach dzieci oczekujqcych na miejsce do zlobka w terminie od

dnia2l czerwca br. do dnia27 czeruca 2019 r rodzice/opiekunowie mogE

skladac na pismie odwolania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

Przyjqto zasadg, i2 w przypadku uwzglqdnienia odwolania dziecko bqdzie umieszczane

na liscie podstawowej, co bgdzie rownoznacznezjej uaktualnieniem.

Komisja zaslrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji np. dokumentacji

dotyczqcej potwierdzen i a kryterio w przez rodzicow/opieku now prawn ych n a

podstawie zlozonych o5wiadczen lub zlecic w/w weryfikacje odpowiednim

0rgan0m,

Odwotania rodzicow/opiekunow pranych zlohone po terminie wskazanym w pouczeniu

nie bqdq rozpatrywane.

4,W przypadku rezygn aqi przez rodzicow/opiekunow dziecka korzystajqcego z

uslug zlobka na to miejsce przyjmowane jest nastgpne dziecko z listy rezerwowej lub,

jezeli to korzystniejsze dla kandydata, nastgpne kolejne dziecko z listy rezenruowej

spelniajqce warunek wiekowy, o czym dyrektor zlobka powiadamia zainteresowanych

telefonicznie lub na pi6mie,



lll, W zwiqzku z rekrutacjq dzieci do zlobka w trybie calorocznym, Komisja Rekrutacyjna

pracuje w trybie do odwolania.

lV, Niniejszy protokolz posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w Zlobku Miejskim zostat

s porzqdzony.w dwoch jed n ob rzmi qcych egzem pl a rzach.

Uwagi koticowe:

llo6c wnioskow: 239

Odrzucone: 53

Wnioski na2020r.:7
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