REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAJĘCIA
W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r. nr 109, poz. 631 na
podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy OSO z dnia 7 września 1991r.).
3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016r., poz.119.1).

I Postanowienia wstępne
Regulamin rekrutacji określa zasady postępowania dotyczące przyjmowania dzieci
i młodzieży na zajęcia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.
Celem regulaminu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu rekrutacji, zgodnego
z przepisami prawa oraz specyfiką i możliwościami placówki.
II System przyjęć wychowanków
1. Wybór uczestnictwa w zajęciach przez dzieci i młodzież jest dobrowolny.
2. Uczestnikami (wychowankami) zajęć są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach na
terenie Bielska-Białej.
3. Wychowankowie uczęszczający na zajęciach w poprzednim roku i zamierzający
kontynuować edukację w Ognisku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają
deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku szkolnym.
Deklarację kontynuowania zajęć należy pobrać i złożyć w sekretariacie Ogniska
Pracy Pozaszkolnej do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego (wzór deklaracji załącznik 1).
4. Rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni kandydaci pobierają wniosek zgłoszenia
(na każdą formę zajęć) z sekretariatu placówki lub ze strony internetowej:
www.oppbielsko.pl (wzór deklaracji - załącznik 2).
5. Wypełniony wniosek zgłoszenia rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni
kandydaci składają do sekretariatu OPP.
6. Jeżeli kandydatów jest więcej niż miejsc na zajęcia, placówka przeprowadza
postępowanie rekrutacyjne. W tym celu Dyrektor Ogniska powołuje Komisję
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.
7. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy kandydatów nie uczęszczających jeszcze do
placówki.
8. Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów na zajęcia podawane są każdego
roku do publicznej informacji na stronie www ogniska oraz na tablicy
ogłoszeń obok sekretariatu placówki.
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9. W okresie poza rekrutacją o przyjęciu do Ogniska decyduje Dyrektor placówki
w miarę posiadanych wolnych miejsc.
III Zasady rekrutacji wychowanków
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach, w oparciu
o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UWZGLĘDNIAJĄCYM KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY (jednakowa wartość punktowa)
1. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w pierwszym etapie postępowania rekrutacji
kieruje się następującymi kryteriami :
a) wielodzietność rodzin (potwierdzone oświadczeniem): 20 pkt
b) niepełnosprawność dzieci i młodzieży umożliwiająca udział w zajęciach (orzeczenie
lekarskie): 20 pkt
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie lekarskie): 20 pkt
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie lekarskie): 20 pkt
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie lekarskie): 20 pkt
f) kandydaci samotnie wychowywani w rodzinie (oświadczenie): 20 pkt
g) kandydaci objęci pieczą zastępczą (potwierdzone oświadczeniem): 20 pkt
2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku zgłoszenia należy dołączyć
wymagane oświadczenia i orzeczenia (potwierdzona kopia), które weryfikuje
Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
3. Jeżeli w pierwszym etapie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest
nadal więcej kandydatów niż miejsc, przeprowadza się drugi etap na podstawie
kryteriów lokalnych o zróżnicowanej wartości punktowej.
KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UWZGLĘDNIAJĄCYM ZRÓŻNICOWANĄ WARTOŚĆ PUNKTOWĄ
KRYTERIA LOKALNE (samorządowe)
1. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w drugim etapie postępowania rekrutacji
kieruje się następującymi kryteriami:
a) kandydat z indywidualnymi predyspozycjami i szczególnymi zdolnościami
udokumentowanymi na świadectwie szkolnym oraz dyplomach konkursowych: 8 pkt
b) kandydat jest uczniem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto
Bielsko-Biała: 6 pkt
c) rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia do placówki: 4 pkt
Tryb odwoławczy
1. Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do dyrektora placówki.
2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Ogniska rodzic kandydata może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia rodzica
z wnioskiem.
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4. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic może wnieść w terminie 7
dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga administracyjna.
Traci moc Regulamin rekrutacji dzieci i młodzieży na zajęcia w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej z dnia 13. 03. 2014r.

Załączniki potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych kryteriów
1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
2. Kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub
separację lub akt zgonu.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
4. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu na zajęcia do Ogniska rodzeństwa
kandydata.
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (załącznik nr 3)
6. Oświadczenie potwierdzające wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci
w rodzinie) (załącznik nr 4).
7. Kopia świadectwa, dyplomów konkursowych.
8. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata dla kryteriów lokalnych
wymienionych w punkcie 1b,c
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Załącznik nr 1
…............................................................................
nazwisko i imię rodzica (prawnego opiekuna)
…...........................................................................
adres zamieszkania

DEKLARACJA KONTYNUACJI UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Forma zajęć (nazwa koła) ....................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................... kl. ...........
Data urodzenia ..................................... miejsce urodzenia .....................................................
Adres zamieszkania dziecka .....................................................................................................
Imiona rodziców/opiekunów prawnych: 1. ………………………… 2. ……………………………
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego:

1. .......................................................(M)
2. ..................................................... (T)

Deklaracja udziału w zajęciach jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo
dziecka w występach, festiwalach itp. w mieście i poza nim oraz umieszczanie jego wizerunku
na stronie internetowej OPP www.oppbielsko.pl (dokumentacja działań
i
osiągnięć wychowanków)
Proszę zaznaczyć właściwe (dotyczy niepełnoletnich uczestników zajęć):
Deklaruję opiekę dziecku w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej





Wyrażam zgodę na samodzielne dojście na zajęcia i powrót do domu





Dziecko będzie na świetlicy szkolnej



OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem i regulaminami OPP.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa wychowanka w wyżej
wymienionych zajęciach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym wniosku do celów
rekrutacyjnych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016r., poz.119.1), w związku z rozdziałem 6, art. 144.1-5 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

……………………
Data

................................................................................
Podpis rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego uczestnika
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Załącznik nr 2

WNIOSEK ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Forma zajęć (nazwa koła) ....................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika zajęć ........................................................................................................
Data urodzenia .......................................... miejsce urodzenia ..............................................................
Adres zamieszkania uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………………
Imiona rodziców/prawnych opiekunów (nazwisko jeśli jest inne niż uczestnika):
1. …………………………………………………… telefon kontaktowy: ……………………….
2. …………………………………………………… telefon kontaktowy: ……………………….
Wyrażam zgodę na umieszczenie numeru telefonu w dzienniku do zajęć

tak / nie

Nazwa szkoły uczestnika zajęć …………………………………………………. klasa ……………
Proszę zaznaczyć właściwe (dotyczy niepełnoletnich uczestników zajęć):
 Deklaruję opiekę dziecku w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej
 Dziecko będzie przebywać w świetlicy szkolnej
lub
 Wyrażam zgodę na samodzielne dojście dziecka na zajęcia i powrót do domu
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem i regulaminami Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa wychowanka w w/w
zajęciach.
Deklaracja udziału w zajęciach jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo
wychowanka w występach, konkursach, festiwalach itp. na terenie miasta i poza nim.




Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym wniosku do
celów rekrutacyjnych oraz funkcjonowania placówki.
Wyrażam zgodę na umieszczanie osiągnięć oraz wizerunku wychowanka na stronie
internetowej Ogniska: www.oppbielsko.pl

.............................

..............................................................................
Podpis rodziców/prawnych opiekunów, pełnoletniego kandydata

Data
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Kryteria przyjęcia
Należy zakreślić właściwą odpowiedź kółkiem. W przypadku zaznaczenia ODMAWIAM ODPOWIEDZI, kryterium, którego ta
odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu kandydata. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania –
w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla danego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.

Kryteria podstawowe (ustawowe)
1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować-oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata)

2.

Niepełnosprawność kandydata
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)- oryginał, notarialne
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).
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Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz..U.z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).
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Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.) – oryginał notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).
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Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(* w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).
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Objęcie kandydata pieczą zastępczą
(*w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz.
322 z późn. zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata).

TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI
TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI
TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI

TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
8

Kandydat
z
indywidualnymi
predyspozycjami
i
szczególnymi
zdolnościami
udokumentowanymi na świadectwie szkolnym oraz dyplomach konkursowych
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Kandydat jest uczniem szkoły, dla której organem prowadzącym jest miasto BielskoBiała
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Rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia do placówki

TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI
TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI
TAK* / NIE /
ODMAWIAM
ODPOWIEDZI

*Zaznaczenie odpowiedzi TAK przy kryteriach branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego jest równoznaczne
z oświadczeniem spełnienia danego kryterium.

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art.32 ust.1 i 4, art.35 ust 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016r., poz.119.1), w związku z rozdziałem 6, art. 144.1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

…………………………….………………
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
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Załącznik nr 3

…............................................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem rodzicem samotnie wychowującym córkę /syna
…...............................................................................................................
imię i nazwisko córki/syna

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
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Załącznik nr 4

…...........................................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moja rodzina jest wielodzietna (troje i więcej dzieci w rodzinie).
Na naszym utrzymaniu jest …................... (podać liczbę) dzieci w wieku szkolnym oraz
młodzieży do ukończenia 26 roku życia.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…..............................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
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KRYTERIA, WEDŁUG KTÓRYCH KOMISJA REKRUTACYJNA PRZYJMUJE DZIECI
I MŁODZIEŻ DO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
KRYTERIA USTAWOWE
1.

1Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej*

20

2.

2Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności

20

3.

3Jedno z rodziców kandydata ma orzeczenie o
niepełnosprawności

20

4.

4Oboje rodzice kandydata maja orzeczenie o niepełnosprawności

20

5.

5Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

6.

6Samotne wychowywanie kandydata

20

7.

7Kandydat objęty pieczą zastępczą

20

KRYTERIA LOKALNE

1.

Kandydat z indywidualnymi predyspozycjami i szczególnymi
9zdolnościami udokumentowanymi na świadectwie szkolnym oraz
dyplomach konkursowych

8

2.

1Kandydat jest uczniem szkoły, dla której organem prowadzącym
1jest Miasto Bielsko-Biała

6

3.

1
Rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia do placówki
5

4

* rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
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