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Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 567/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 26 lipca 2018 r.


Regulamin rekrutacji Uczestników do punktów opieki dziennej w mieście Rybnik
§ 1
	DEFINICJE	
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji Uczestników do punktów opieki dziennej w mieście Rybnik.
Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o uczestnictwo w punktach opieki poprzez przystąpienie do procedury rekrutacyjnej, opisanej w niniejszym Regulaminie.
Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która przystąpiła do procedury rekrutacyjnej, została zakwalifikowana do punktów opieki, a następnie zaakceptowała i podpisała umowę zawieraną pomiędzy Uczestnikiem a Miastem Rybnik.
Rekrutującym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rybnika, Wydział Edukacji w Rybniku przy ul. Zamkowej 5.
Stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę, na której zamieszczane są informacje na temat punktów opieki dziennej, tj. www.edukacja.rybnik.eu
Osobie zamieszkałej na terenie Rybnika – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania osoby fizycznej, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego).
Opiekunie dziennym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w Rozdziale 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zmianami).
Usłudze opieki dziennej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez dziennego opiekuna, zorganizowaną i prowadzoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zmianami).
Punkcie opieki dziennej – miejsce, gdzie dzienny opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

Z usług Opiekuna dziennego mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Rybnika, posiadający 
i wychowujący dzieci, które ukończyły 1 rok i nie przekroczyły 3 lat. Usługa świadczona przez Opiekunów dziennych ma na celu m.in. umożliwienie rodzicom (opiekunom prawnym)  wejście/powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka oraz realizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.
§ 3 
Kryteria uczestnictwa

Do punktów opieki mogą zostać przyjęte dzieci rodziców lub opiekunów prawnych, którzy spełnią wymienione poniżej kryteria, tj.:
	mieszkają na terenie Miasta Rybnika;

są rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, które na dzień rozpoczęcia opieki ukończyły (lub ukończą) 1 rok życia i nie ukończyły 3 roku życia;
	Kandydaci spełniający wymogi formalne, określone w ust. 1, zostaną zakwalifikowani do punktów opieki, jednakże w zależności od wolnych miejsc w punktach opieki dziennej możliwe jest zwiększenie bądź zmniejszenie liczby zakwalifikowanych uczestników. 
	Na terenie miasta Rybnika działają punkty opieki gdzie jeden opiekun dzienny sprawuje opiekę nad maksymalnie 5 dzieci.
	Warunkiem podpisania umowy o świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki dziennej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich, jak i dziecka, oraz w przypadku, kiedy jest to możliwe, wyrażenie zgody drugiego rodzica na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji oraz umowy o świadczenie usług opiekuńczych.




§ 4
Procedura rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest w terminie od …..07.2018 r. 31.10.2019 r. 
Rekrutacja prowadzona jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika.
Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic/opiekun prawny powinien dostarczyć wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny;
	Rekrutacja prowadzona jest wedle następującego schematu:
	wypełnienie przez Kandydatów niezbędnych dokumentów,
	dostarczenie kompletnie wypełnionych dokumentów do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika,
	złożenie niekompletnych dokumentów lub niespełnienie przez Kandydata kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem kandydatury.

	Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do punktu opieki dziennej, zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika celem podpisania Umowy. Niestawienie się w ustalonym terminie jest równoznacznie z rezygnacją Kandydata z możliwości przyjęcia do punktu opieki.
	W przypadku, kiedy kandydaci spełniają ww. kryteria, o przyjęciu do punktu opieki zadecyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
	W razie zwalniania kolejnych miejsc w punktach opieki dziennej oczekujący kandydaci będą informowani telefonicznie o możliwości przyjęcia do punku opieki dziennej.

§ 5
Postanowienia końcowe
	Rekrutujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
	Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały nr 206/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Rekrutujący zastrzega sobie prawo do uruchomienia punktu opieki pod warunkiem, że opiekun dzienny będzie obejmował opieką co najmniej 3 dzieci.


