REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE W PAŁACU MŁODZIEŻY W GDAŃSKU
AKCJA ZIMA 2018

1.

Półkolonie organizowane przez Pałac Młodzieży w Gdańsku skierowane są wyłącznie
do dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują zawodowo.
2.
Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkałych
na terenie Gminy Miasta Gdańska.
3.
Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie półkolonii. Jeżeli będą wolne
miejsca zostanie ogłoszony dodatkowy nabór.
4.
O przyjęciu kandydata na półkolonie decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.
5.
Postępowanie rekrutacyjne na półkolonie, uwzględniając kryteria wymienione
w punktach 8-10, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki,
który wyznacza jej przewodniczącego.
6.
Karty rekrutacyjne i kwalifikacyjne na półkolonie należy składać w terminie
08 - 20 grudnia 2017r. w godzinach 8.00-19.00 w sekretariacie Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
Karty do pobrania – www.pmgdansk.pl lub w sekretariacie placówki.
7.
W dniu 02 stycznia 2018r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje
do publicznej wiadomości - strona internetowa www.pmgdansk.pl, tablica informacyjna
w Pałacu Młodzieży - listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na półkolonie.
8.
Kryteria pierwszego etapu rekrutacji:
• wielodzietność rodziny kandydata ( minimum 3 dzieci),
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,
• objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.
9.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę następujące kryteria:
• rodzina kandydata korzysta z Karty Dużej Gdańskiej Rodziny,
• kandydat uczy się w szkole na terenie Miasta Gdańska,
• kandydat jest uczestnikiem zajęć PM.
Kryteria mają jednakową wartość – 2 pkt.
10.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego na półkolonie będą przyjmowani najmłodsi kandydaci – według daty
urodzenia.
11.
W przypadku przyjęcia kandydata na półkolonie rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązani są do dokonania wpłaty wpisowego do dnia 05 stycznia 2018r. (liczy się data
wpływu na rachunek bankowy organizatora) tylko przelewem. Rachunek bankowy
organizatora, w celu dokonania wpłaty wpisowego, zostanie podany wraz z listą osób
przyjętych na półkolonie.

