
REKRUTACJA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO  

– PUNKT POMOCY DZIECKU I RODZINIE WTŁUSZCZU 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że od 01 do 02 września 2022 

roku  prowadzić będzie nabór dzieci i młodzieży, do  Placówki Wsparcia Dziennego – Punkt 

Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu (na okres pierwszego semestru roku szkolnego 

2022/2023) 

 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu jest  placówką wsparcia dziennego dla 

dzieci w wieku 5- 15 lat czynną od pon. do pt. w godz. 10.00-18.00 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

placówki wsparcia dziennego  są formą pomocy w opiece i wychowaniu dziecka skierowaną w 

szczególności do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

Placówki pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawczą i zapewniają  między innymi pomoc w 

nauce, organizację czasu wolnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań. 

 

Celem pracy realizowanej w placówce wsparcia dziennego  jest stwarzanie prawidłowych 

warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym 

problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, przejawiającym zachowania problemowe, a także 

wspomaganie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

Wnioski o przyjęcie do placówki wsparcia dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w 

Tłuszczu zgodne z załączonym wzorem należy składać osobiście do wychowawcy PPDiR p. 

Anny Kujawa 

Liczba miejsc jest ograniczona! 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji do placówek wsparcia dziennego 

w roku 2022. 

 

Nowa lista uczestników placówki obowiązywać będzie od 5 września 2022 r. 



Załącznik do Zarządzenia  

                                                                                  Kierownika OPS w Tłuszczu nr 021.3.2022 

                                                                                                     z dnia 5 stycznia 2022 r. 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PLACÓWEK WSPARCIA 
DZIENNEGO W 2022 ROKU 

 

1. Rekrutacja do Placówek Wsparcia Dziennego w roku 2022 prowadzona będzie od 7 lutego 

do 15 lutego 2022.r ( drugi semestr roku szkolnego 2021/2022) i od 1 września do 2 września 

2022 r. ( pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023) oraz uzupełniana  w ciągu 2022 r.  w 

miarę wolnych miejsc. 

2. Rekrutacji do placówek wsparcia dziennego w 2022 roku dokona Komisja Rekrutacyjna 

w składzie : kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, kierownik Placówek Wsparcia 

Dziennego, wychowawca z właściwej Placówki Wsparcia Dziennego, asystent rodziny. 

Komisja Rekrutacyjna  dokonuje kwalifikacji i opiniuje zasadność przyjęcia dziecka do 

placówki. 

3. Do placówek wsparcia dziennego w pierwszej kolejności przyjmowane są: 

a) dzieci z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze 

b) dzieci potrzebujące wsparcia i opieki w zakresie wychowawczo - dydaktycznym 

c) dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia finansowego i niefinansowego Ośrodka 

Pomocy Społecznej z uwagi na zagrożenie ubóstwem. 

4. W miarę wolnych miejsc do placówki mogą być przyjmowane dzieci  nie wymienione 

w ust.3,  które chcą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w placówkach. 

5. O przyjęciu dzieci wymienionych w ust..4 decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

6. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. 

7. Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko do placówki wsparcia dziennego muszą złożyć w 

terminach określonych w ust.1 : 

• formularz rekrutacyjny – kartę zgłoszenia dziecka 

• oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dot.  przetwarzania danych osobowych  

8.  O wynikach rekrutacji rodzice dzieci które zostaną przyjęci do placówek zostaną 

powiadomieni telefonicznie.  

9. Nowe listy uczestników placówek obowiązywać będą od 21 lutego 2022 i od 5 września 

2022 r. 

 


