
REGULAMIN NABORU DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAJĘCIA                                   

W KLUBIE OSIEDLOWYM „USTRONIE” 

 

I. Postanowienia wstępne 

Regulamin naboru określa zasady postępowania dotyczące przyjmowania dzieci i młodzieży 

na zajęcia do Klubu Osiedlowego „Ustronie”  

Celem regulaminu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu naboru , zgodnego 

 ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” oraz specyfiką i możliwościami placówki. 

II. Nabór 

1. Nabór prowadzony jest w terminie 25.08. – 05.09. każdego roku do godz. 16.00 – 

składanie deklaracji oraz wniosków zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach ( zał. Nr 1) 

2. Stała oferta zajęć przewidzianych w Klubie Osiedlowym „Ustronie” w każdym roku 

szkolnym oraz liczba miejsc: 

a) Język angielski – III grupy po 10 osób 

b) Zajęcia taneczne – III grupy po 15 osób 

c) Zajęcia plastyczne – II grupy po 12 osób 

d) Rękodzieło – I grupa  -8 osób 

Podana oferta może ulec zmianie w zależności od możliwości rzeczowych i kadrowych. 

3. Postępowanie naboru przeprowadza komisja naboru powołana przez Kierownika Działu 

Społeczno-kulturalnego S.M. „Ustronie”, w której skład będą wchodzić: kierownik działu 

społeczno-kulturalnego, instruktorzy prowadzący zajęcia tematyczne oraz członek komisji 

społeczno-kulturalnej Rady Nadzorczej S.M. „Ustronie” 

4. Listy kandydatów zakwalifikowanych, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Klubu Osiedlowego „Ustronie”. Listy 

zawierają imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

5. O przyjęcie na zajęcia do Klubu Osiedlowego „Ustronie” może ubiegać się kandydat 

zamieszkały na terenie osiedla  Ustronie (zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ustronie”) 

6. Kandydaci zamieszkali poza zasobami mieszkaniowymi S.M. „Ustronie” mogą być przyjęci 

na zajęcia prowadzone przez Placówkę, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania naboru Klub 

Osiedlowy nadal dysponuje wolnymi miejscami na poszczególne zajęcia. 

 

 



7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż ilość miejsc, na 

pierwszym etapie postępowania naboru brane są pod uwagę następujące kryteria wraz 

z punktacją: 

a) członkostwo rodziców/ opiekunów wraz ze zgłoszeniem kandydata w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Ustronie”  - 20 pkt.  

b) rodzic/opiekun kandydata zgłoszonego w S.M. „Ustronie” zamieszkuje w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” – 5 pkt. 

c) kontynuacja nauki kandydata, w tym pozytywna opinia instruktora na temat kandydata – 10 

pkt. 

W przypadku negatywnej oceny instruktora, ilość punktów może zostać zmniejszona lub 

nastąpi odmowa przyjęcia. 

d) stan zdrowia kandydata pozwalający na uczestnictwo w zajęciach – 10 pkt - oświadczenie 

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt  

f) plan zajęć szkolnych (godziny zakończenia nauki), który pozwala na uczestnictwo kandydata 

w zajęciach – 10 pkt 

g) praca rodziców/opiekunów kandydata na rzecz społeczności S.M. „Ustronie”                                         

w szczególności w formie wolontariatu – 5 pkt. – zaświadczenie  

8. Komisja Naboru może żądać do okazania dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte 

w oświadczeniach.  

9. Rodzice dzieci przyjętych potwierdzają wolę uczestnictwo dziecka w zajęciach ( w ciągu 2 

dni po wywieszeniu listy). W przypadku zajęć z języka angielskiego, rodzice dokonują wpłaty 

na zakup podręcznika do nauki. 

10. Zajęcia prowadzone w Klubie Osiedlowym „Ustronie” są bezpłatne dla członków S.M. 

„Ustronie”, nie członkowie Spółdzielni zobowiązani są do regularnych, comiesięcznych wpłat 

( do 15 każdego miesiąca) w kwocie 20 zł za uczestnictwo dzieci w zajęciach. Brak drugiej 

 z kolei wpłaty skutkuje zawieszeniem dziecka w zajęciach, do czasu uregulowania zaległości. 

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania naboru, placówka nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadzone zostaje postępowanie uzupełniające na zasadach określonych  

w niniejszym regulaminie. 

12. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej  i wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 


