
UCHWAŁA NR X/82/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/283/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r.  
w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym 

oraz nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2019  poz. 506 ) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.  ) Rada Miasta  i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Czerniejewie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
XLV/283/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia klubu 
dziecięcego, dla którego Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz nadania statutu Rozdział 
6 „Warunki przyjmowania dzieci do klubu” otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 26. 1. Do Klubu przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Czerniejewo.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 27 Klub nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin 
przy uwzględnieniu zasad określonych w § 27.

3. W przypadku  gdy do Klubu zostanie przyjęte dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, 
Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo może zawrzeć z wójtem/ burmistrzem/ prezydentem miasta 
gminy, w której zamieszkuje dziecko porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki nad dzieckiem 
przebywającym w klubie.

§ 27. 1 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza na kolejny rok szkolny 
w wyznaczonym terminie Kierownik Klubu.

2. Dzieci, które już uczęszczają do klubu nie uczestniczą w rekrutacji pod warunkiem złożenia przez 
rodziców wraz z deklaracją  oświadczenia o pozostawaniu w zatrudnieniu. Rodzice w/w dzieci pisemnie 
deklarują wolę kontynuacji w terminie do 1 marca danego roku, w którym przeprowadza się rekrutację .

3. Pierwsza rekrutacja na nowoutworzone miejsca w Klubie będzie przeprowadzona przez Urząd 
Miasta i Gminy Czerniejewo. Informacja o prowadzonej rekrutacji będzie podana do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 
26 ust. 1 niż liczba wolnych miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące 
kryteria:

1) dzieci rodziców oboje pracujących lub pobierających naukę w szkole lub szkole wyższej,

2) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą  niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie 
odrębnych przepisów,

4) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych,

5) dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do Klubu w kolejnym roku 
szkolnym,

6) dzieci z rodzin wielodzietnych ( troje i więcej ),

7) niepełnosprawność dziecka

8) rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola na terenie gminy Czerniejewo.

9) dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym wynikającym z kalendarza 
szczepień ochronnych na dany rok ( nie dotyczy dziecka, które ze względów zdrowotnych 
stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione ).
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5. W przypadku kiedy kryteria wymienione w ust. 4 nie rozstrzygają kwestii przyjęcia dzieci, 
o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka do Klubu.

6. Sytuacja rodzica samotnie wychowującego dziecko występuje wówczas, gdy dziecko 
wychowywane jest przez: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym orzeczeniem sadu, osobę rozwiedzioną kiedy osoby te prowadza gospodarstwo domowe 
jednoosobowo.

7. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do Klubu należy 
dostarczyć razem z kartą zgłoszenia w terminie określonym § 27 ust. 1

8. W przypadku zwolnienia się miejsca w Klubie przeprowadza się uzupełniające postępowanie 
rekrutacyjne. 8.1 W pierwszej kolejności brane są pod uwagę karty zgłoszeniowe dzieci złożone 
w pierwszym terminie rekrutacji. 8.2 W przypadku braku kart,  o których mowa w ust. 8 pkt 1 bierze się 
pod uwagę dzieci, których karty zostały złożone w dniu powzięcia informacji o powstaniu wolnego 
miejsca. 8.3 W postępowaniu uzupełniającym brane są pod uwagę kryteria, o których mowa  w ust. 4 i 5

§ 28. 1. W przypadku powzięcia przez Kierownika  informacji o nieobecności dziecka w Klubie  
trwającej minimum 1 miesiąc,  Kierownik może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego 
nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z rodzicami.

2. Do przyjęcia dziecka, o którym mowa w ust. 1 stosuje zapisy § 27 ust.8, ust.8  pkt 1, ust.8 pkt 2, 
ust.8 pkt 3.

§ 29. 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Klubu może nastąpić w każdym czasie  
w przypadku niewywiązywania się rodziców/ opiekunów prawnych z obowiązku wnoszenia opłaty za 
usługi świadczone przez Klub w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty.

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców/ opiekunów prawnych 
z obowiązku uregulowania zaległych opłat”.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XLV/283/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 
2018 r.  w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym 
oraz nadania statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR X/82/19

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/283/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia
2018 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego Gmina Czerniejewo jest organem
prowadzącym oraz nadania statutu.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiot, który utworzył klub
dziecięcy ustala jego statut. Statut określa m.in. warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem
preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych.

Kierownik Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Czerniejewie wystąpił z pismem do Burmistrza Miasta
i Gminy Czerniejewo o dokonanie zmian w statucie przyjętym Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2019 r.. Zmiana
dotyczy rozdziału 6 statutu - warunki przyjmowania dzieci do klubu. W związku z prośbą rodziców
zaproponowano aby dzieci, które już uczęszczają do klubu nie uczestniczyły w rekrutacji na kolejny rok
szkolny, a Rodzice tych dzieci pisemnie zadeklarują wolę kontynuacji uczęszczania do klubu.

Ponadto w związku z pismem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ( data wpływu 28 czerwca 2019 r. )
wskazującym rozważenie możliwości wprowadzenia jako jednego z kryteriów przyjęcia dziecka do
placówki wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych wprowadzony został w § 27 ust. 4 statutu
pkt 9 o brzmieniu: „ dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym wynikającym
z kalendarza szczepień ochronnych na dany rok ( nie dotyczy dzieci, które ze względów zdrowotnych
stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione ).”

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 17 lipca 2019 roku, na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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