Drodzy Rodzice, członkowie KIK i Sekcji Rodzin KIK,
zainteresowanie uczestnictwem w naszych grupach jest bardzo duże. Lista dzieci
oczekujących na swoją grupę (potocznie zwana „zeszytem Pani Krysi”) wciąż rośnie,
a wieloletnie doświadczenie Sekcji pokazuje, że jesteśmy w stanie otwierać nie więcej niż
dwie grupy dla dzieci z jednego rocznika. Czas oczekiwania wydłuża się, a nowe grupy
powstają dla coraz starszych dzieci (dzisiaj nawet 11 letnich), co z kolei powoduje, że trudno
jest wprowadzać w grupach nasze sekcyjne zwyczaje i zasady.
Dlatego zdecydowaliśmy się zmienić zasady zapisów do nowych grup. To trudna decyzja, ale
naszym zdaniem konieczna, aby powrócić do pierwotnych założeń Sekcji, że grupy otwierane
są dla dzieci w wieku lat 8-9. Ta zmiana bardzo ułatwi pracę wychowawczą, a rodzice
znacznie wcześniej niż obecnie będą wiedzieli, czy i kiedy otworzy się grupa dla ich dziecka.
Zarząd Sekcji (po konsultacji z Prezydium Zarządu KIK) informuje, że:
1. Od dnia 1.10.2014 dzieci będą zapisywane jako kandydaci do nowych grup, ale
niestety nie możemy zagwarantować, że każde dziecko zostanie ostatecznie przyjęte
do grupy. Najwcześniej można zapisać dziecko, które w danym roku kalendarzowym
kończy 6 lat.
2. Będziemy się starali otwierać dwie grupy dla dzieci z jednego rocznika. Gdy powstanie
nowa grupa, będziemy zapraszać do niej zapisane dzieci biorąc pod uwagę przede
wszystkim ich wiek, płeć i kolejność zgłoszeń. Kilka miejsc w każdej grupie będzie
w rezerwie Zarządu SR.
3. Do każdej z nowo otwieranych grup przyjmiemy nie więcej niż trzydzieścioro dzieci
i nie będziemy zapraszać dzieci rocznikowo starszych niż 9-letnie. Ta ostatnia zasada
nie będzie stosowana do dzieci zapisanych w zeszycie Pani Krysi przed 1.10.2014.
Dzieci, które nie dostaną się do nowej grupy, będą mogły dołączyć do jednej
z istniejących grup tylko w przypadku zwolnienia się w niej miejsca.
Podstawowym warunkiem zapisu dziecka na listę kandydatów do grup jest – tak jak
dotychczas - członkostwo w KIK i opłacanie składek klubowych.
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