Zasady rekrutacji do Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 w Gostyninie
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 czerwca
2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w
ramach realizacji zadania: „Opiekun dzienny w Gostyninie”, do Punktu opieki nad
dziećmi do lat 3 - przyjęte mogą zostać dzieci tych rodziców/opiekunów prawnych, którzy:
1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gostynina (w myśl
Kodeksu Cywilnego) i oświadczą, iż rozliczają podatek dochodowy wskazując
jako miejsce zamieszkania Miasto Gostynin;
2) są rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, w wieku od ukończenia 20
tygodnia życia do ukończenia lat 3 (w szczególności opieka będzie
sprawowana przez opiekunów dziennych nad dziećmi w wieku: 20 tygodni – 3
lata, co potwierdziły przeprowadzone badania ankietowe wśród rodziców
dzieci w wieku do lat 3 z terenu Gminy Miasta Gostynina);
3) nie są zatrudnieni (tj. posiadają status osób bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo) lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
i zamierzając podjąć zatrudnienie (chcą wrócić na rynek pracy), a usługa
świadczona przez dziennego opiekuna może im to umożliwić. Warunek
dotyczy co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, którzy
zamieszkują z dzieckiem. Jeżeli obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni,
zamieszkujący z dzieckiem, spełniają warunek, obydwoje muszą złożyć
stosowne oświadczenia;
albo
są zatrudnieni (warunek dotyczy obydwojga rodziców lub opiekunów
prawnych zamieszkujących z dzieckiem), ale zagrożeni utratą zatrudnienia z
uwagi na konieczność sprawowania opieki nad swoimi dzieckiem i braku
możliwości zapewnienia opieki w zinstytucjonalizowanej formie. Jeżeli
obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, zamieszkujący z dzieckiem
spełniają warunek, obydwoje muszą złożyć stosowne oświadczenia ;
4) zobowiążą się do:
• współpracy z dziennym opiekunem sprawującym opiekę na dziećmi m.in.
poprzez prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi;
• pokrycia kosztów dziennego wyżywienia dziecka w kwocie 5 zł/dziennie lub
samodzielnego zapewnienia wyżywienia dziecka przez czas jego pobytu pod
opieką dziennego opiekuna;
• przekazywania co miesiąc opiekunowi dziennemu niezbędnej wyprawki dla
dziecka obejmującej m.in. pieluchy, kosmetyki, ubranka na zmianę, ręczników;
• ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w kwocie 0,60 zł/godz. opieki i
uiszczania tych opłat w terminie do dnia 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
Rodzice ubiegający się o zapewnienie opieki sprawowanej w formie dziennego
opiekuna zobowiązani są do złożenia:
1. karty zgłoszeniowej dziecka;
2. oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgodnie z wzorem – dla
osób niepracujących
lub
3. oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgodnie z wzorem – dla

osób pracujących;
4. w przypadku opiekunów prawnych dzieci – kserokopii stosownego
dokumentu, z którego wynika prawo opieki nad dzieckiem;
5. kserokopii dowodu osobistego.

