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Zalącznik nr 1 do Zarządzenia nr U2O19
Dyrektora Żłobka Gminnego W strawczynie
z dnia 03 kwietnia 2019 roku

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻtOeKA GMINNEGO

W STRAWCZYNIE NA RoK szKoLNY 2or9l2o2o

Rekrutacja do złobka Gminnego w strawczynie odbylva się w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ,

- uchwała NR XXXV2a6lż0l7 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3l marca 201]r. w sprawie

utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Strawczynie",

- Statut ŻłobkaGminnego w Strawczynie.

§1

Regulamin rekrutacji do Złobka Gminnego w Strawcą,nie na rok szkolny 2019/ż020 określa ogólne

zasadY PrzYjmowania kandydatów do żłobka, tryb postępowania rekrutacyjnego, terminy

PostęPowania rekrutacyjnego, kr;,teria naboru, niezbędne dokumenĘ w postępotł,aniu rekrutacyjnym

oraz ogólne zasady postępowania odwoławczego w przypadku odmowy przylęciakandydata do

żłobka.

§2

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Złobka.

§3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Złobku - naleĘ przezto rozumieć ŻłobekGminny w Strawczynie,

2. Dyrektorze -naleĘ przezto rozumieć Dyrektora ŻłobkaGminnego w Strawczynie,

3. Regulaminie, naleĘ przezto rozumieć regulamin rekrutacji do żłobkaGminnego

w Strawcrynie na rok szkolny 2019120ż0,

4. Komisji ._naleĘ ptzezto rozumieć Komisję Rekrutaryjną,

5. Stronie internetowej Żłobka-naleĘ przezto rozumieć adres internetowy:

11r]P. .1!ili:l1i;; \,l :,3,,i, ł:rr t,i,;.:i .



§4
Procedura rekrutacYjna Przeprowadzana jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata
(zńącznlknr 2).

§5

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobkajest dostępny:

a) w sekretariacie Złobka

b) na stronie internetowej Żłobka

§6
Wniosek o PrzYjęcie dzięcka do żłobka wraz z załącznlkami naleĘ złożyć w sekretariacie Złobka
w okresie trwania rekrutacji, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu 7.30-15,30.

§7
OPieka nad dzieckiem mozę być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, rv któr;,m dziecko
ukończY 3 rok Zycia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym - 4 rok Ęcia.

§8
Żłobekprzyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Strawczyn.

§9

Dzieci sPoza terenu gminY mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspoko_jenia

potrzeb mieszkańców Gminy Strawczvn.

§10

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

1. do 5 lrwietnił2019 r. - powołanie Komisji Rekrutacyjne.i.
2. 08.04.2019r. - D.a4.2019 r. - pobieranie i składanie Kart zgłoszenia dziecka do żłobka oraz

Deklaracji konĄlnuowania pobytu dziecka w żłobku. kartę i deklarację będzie mozna pobrać
osobiŚcie w Placówce ilobka lub na stronie internetowej pod adresem
http : / / zlob ek strawc zyn. p l/

3, od 23 lrwietnia 2019 r. - weryfikacj a przez Komisję Rekrutacyjn ą zŁożonychkart zg}oszenia
dzieci do żłobka na rok szkolny 201912020.

4. 30 kwietnia 2at9 r. - ogłoszenie lisĘ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka
od 1 września 20l9 roku.

5. 06 - 10 maja 2019 r. godz. 15:00 - potrvierdzenie przez rodziców woli oddania dziecka do
ŻŁobka- Brak Potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja zmiejsca w żłobku.

6. 17.05. 2t19 r. - ogłoszenie ostatecznej lisĘ dzieci przyjęĘch do żłobka na rok szkolny
2a§D020.



§11

W PrzYPadku, gdY Po PrzeProwadzeniu rekrutacji w Złobku pozostaną wolne miejsca przeprowadzona

zostanie rekrutacj a uzupełniaj ąca.

§12

1. W PostęPowaniu rekrutacyjnym do Złobka na rok szkolny 201912020 oborviązują krleria ustalone

Przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą nr XXXI{206120I7 z dnia3l marca 2al7r.

2. K ażdem u kryterium przypi sana.i est określon a liczb a punktów.

3, SPełnianie krYeriów naleĘ potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty.

§13

Kryteria naboru do Złobka Gminnego w Strawczynie

§14
DYrektor żłobka prowadzi Ęestr zgłoszeń. który będzie zawierał szczegółowe dane do§czące
dziecka, który jest chroniony zgodnie z ustawą z dn. l0 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000)

§15

DYrektor żłobka w oparciu o ustalone wyżej kryteria sporządza listę dzieci przyję§ch na kolejny rok
szkolny i ogłasza ją do dnia 3l maja każdego roku.

Lp. Kry.teria Punktacja Dokument potwierdzaj ący

1 Oboj e rodzice/opiekunowie prawni
pracują zawodowo lub uczą się

5 Zaświadczenie zpracy,
pieczątka zakładu pracy w Karcie
Zgłoszenia dziecka do żłobka

2. Rodzi clopiekun prawny samotnie
wychowujący dziecko

4 Wyrok sądu (rozwód, pozbawienie
praw rodzicielskich. odbywanie
kary pozbawienia lvolności), akt
Zgonu

3- Dzieci niepełnosprawne posiadaj ące
orzeczenie o niepełnosprawności.

aJ arzeczenię o stopniu
niepełnosprawności

4. Rodzic/opiekun prawny wobec którego
orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprarvności bądź
całkowitą niezdolność do samodzielnej
egzystencj i na podstawie odrębnych
przepisów

3 Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności

5. wielodzietność 2 oświadczenie.
Karta Dużei Rodzinv



§16
W PrzYPadku gdy liczba wniosków przekracza ilość wolnych miejsc w żłobku, tworry się listę
rezerwową tj, listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

§17

Po ogłoszeniu listy dzieciprzyjęĘchRodzice zobowięani są do zawarciaz dyrektorem umowy
w sprawie korzystania z usfug Żłobkana dany rok szkolny.

§18

Nie PodPisanie umowy przezrodziców dziecka najpoźniej 7 dniptzedpierws4ym dniem pobytu

dziecka w Złobkujest równoznacznę zrezygnacjązuczęszczania dzięcka do żłobka, skreśleniem go

z lisf PrzYjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwo}vej lisĘ oczekujących na miejsce w
Złobku.

§19
Rodzice/oPiekunowie prawni dzleckakwestionujący nie umieszczenie dziecka na liście przyjęĘch
mogą wnieść odwołanie do DyrektoraŻłobka,

§20

W kolejnYch latach rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego do źłobka zamieszkalina
terenie GminY Strawczyn potwierdzają jedynie wolę kontynuacji korzystania zopieki w terminie od

1 do 15 marca kżdego roku, poprze z złożenie KaĘ zgłoszenia Dziecka do źłobka, którą można
pobrać w żłobku lub ze strony internetowej.

§21

l. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu.

2. Regulamin Podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Żłobku orazna stronie internetowej żłobka.

Dvrektor Żłobka
ĄO""^'g.r^q- \Ą\"^^,t/' 

[- msiagnieszka Mulik


