Załącznik do Zarządzenia
nr 2/2018 z dnia 5.07.2018 r.

PROCEDURY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
W WADOWICACH GÓRNYCH

§1
Podstawą prawną procedury jest :
1.Art. 11 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z poźn.zm);
2.Uchwały Nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26
kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie
Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych;
3.Statutu Żłobka Publicznego w Wadowicach Górnych;
4.Regulaminu Rekrutacji Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych.
§2
Żłobek przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Do
rekrutacji przystępują dzieci w wieku: mające ukończone, co najmniej 20 tydzień
życia do lat 3.

§3
1.Nabór dzieci do żłobka odbywa się na podstawie złożonego przez
rodziców/prawnych opiekunów „wniosku zgłoszenia dziecka” dyrektorowi żłobka
lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wadowice Górne i trwa od 09 lipca do 23
lipca 2018r. Wnioski zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy
Wadowice Górne www.wadowicegorne.pl
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
3. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą punktów z poszczególnych kryteriów
zaznaczonych we wniosku.
4. Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
-zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia,
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-dostarczono wypełniony i podpisany przez rodzica / prawnego opiekuna wniosek
wraz z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi dane kryteria.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w kryteriach rekrutacyjnych
decyduje data wpłynięcia wniosku o przyjęciu dziecka do żłobka.
6. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

L.p.

1.

2.

Kryterium

Dzieci zamieszkałe na terenie gminy
Wadowice Górne.

Dokument potwierdzający Punkty
spełnienie kryterium
Wypełniony wniosek
dziecka do żłobka.

zgłoszenia

o
samotnym
Dzieci matek lub ojców samotnie je Oświadczenie
wychowywaniu
dziecka
oraz
wychowujących.
niewychowywaniu żadnego dziecka

20

15

wspólnie z jego rodzicem.

3.

Dzieci matek i ojców, wobec, których
orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień
niepełnosprawności
bądź
całkowitą niezdolność do samodzielnej
egzystencji na podstawie odrębnych
przepisów.

Oświadczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych.

10

4.

Dzieci z rodzin wielodzietnych ( troje i
więcej), których oboje rodziców pracują.
Dzieci obojga rodziców pracujących,
prowadzących gospodarstwo rolne,
prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczących się.

Oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata.

8

Oświadczenie
prawnego.

8

5.

rodzica,

opiekuna

6.

Dzieci, które rodzeństwo od pierwszego Karty zgłoszenia do żłobka w 5
września danego roku korzystać będzie z Wadowicach Górnych.
usług żłobka.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępcza.

4

Strona 2 z 3

§5
Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie na wniosek rodzica wpisywane są na listę dzieci
oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w ciągu
roku szkolnego przez dyrektora żłobka.
§6
1.Rodzice dzieci przyjętych do żłobka zobowiązani są do potwierdzenia woli
korzystania z usług placówki oraz do podpisania umowy cywilno-prawnej do końca
17 sierpnia 2018r.
2. Brak potwierdzenia, niepodpisanie umowy, będzie traktowana, jako rezygnacja z
ubiegania się o miejsce w żłobku oraz automatyczne skreślenie z listy dzieci
przyjętych.
§7
Zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem 09.07.2018 r.

UWAGA: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów
potwierdzających spełnienie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca
wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Dyrektor Żłobka
mgr Katarzyna Bajor
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