Regulamin
rekrutacji dzieci
do Żłobka Gminnego w Adelinie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz.
409 z późn. zm.),
2. Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
utworzenia Żłobka Gminnego w Adelinie i ustalenia statutu żłobka,
3. Statut Żłobka Gminnego w Adelinie.
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa tryb rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Adelinie, zwanego
dalej „Żłobkiem”.
Zasady dokonywania naboru dzieci do Żłobka
§2
1. Do Żłobka przyjmuje się dzieci na podstawie wniosku rodziców, opiekunów prawnych lub
innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, złożonego w formie
pisemnej. Wiek dziecka objętego opieką w Żłobku określa Statut Żłobka Gminnego w Adelinie.
2. Wraz z wnioskiem rodzice składają oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, w celach związanych z rekrutacją dziecka do
Żłobka.
3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
4. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadanych wolnych miejsc.
5. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które:
1) ukończyły 12 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Żłobka może
wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka w wieku poniżej 12 miesięcy, ale nie mniej niż 20
tygodni),
2) zamieszkują na terenie gminy Zabrodzie.
1. Dzieci z innych gmin mogą korzystać ze świadczeń Żłobka w przypadku, gdy po
przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym placówka nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
2. W przypadku pierwszej rekrutacji rodzic dziecka wypełnia „Wniosek o przyjęcie dziecka do
żłobka”, dostępny na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub bezpośrednio w Kancelarii
Urzędu Gminy Zabrodzie – pokój nr 1.
3. Wniosek należy złożyć w terminie do 17.02.2020 r. w Kancelarii Urzędu Gminy Zabrodzie –
pokój 1.
4. Rodzic/opiekun prawny obowiązany jest dołączyć do „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka”
wszystkie dokumenty określone jako załączniki do wniosku.
5. Weryfikacji wniosków dokonuje komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi: Dyrektor
Żłobka i pracownik Urzędu Gminy Zabrodzie wskazany przez Wójta.
6. Wyniki rekrutacji podane zostaną do wiadomości zainteresowanych poprzez wiadomość e-mail
lub telefonicznie w terminie do 20.02.2020 r.

Warunki przyjmowania dzieci
§3
W przypadku, gdy liczba kandydatów, spełniających kryteria określone w § 2 ust. 5, przekracza liczbę
miejsc w Żłobku, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci:
1) z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) – 10 pkt.,
2) niepełnosprawne, któremu żłobek może zapewnić prawidłowe warunki do opieki, rozwoju i
bezpieczeństwa – 9 pkt.,
3) dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy – 8 pkt.,
4) dziecko wychowywane tylko przez jednego z rodziców – 7 pkt.,
5) dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (piecza zastępcza) – 6 pkt.,
6) dziecko, którego rodzeństwo korzysta z usług Żłobka – 5 pkt..
§4
Podstawę przyjęcia dziecka do żłobka stanowi umowa zawarta pomiędzy Żłobkiem a rodzicami
dziecka.
§5
Dzieci uczęszczające już do Żłobka nie podlegają w kolejnym roku rekrutacji, rodzice tych
dzieci składają deklarację kontynuacji uczęszczania do Żłobka w kolejnym roku.
§6
1. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o przyjęciu dziecka do żłobka będzie
decydować data i godzina złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
2. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc wpisywane są na listę
rezerwową. Lista ta jest aktualizowana w miarę napływu wniosków w trakcie roku.
3. Dyrektor Żłobka informuje rodziców o pozycji dziecka na liście rezerwowej.
Procedura odwoławcza
§7
1. W terminie 7 dni od poinformowania zainteresowanych o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dziecka
do Żłobka, rodzic dziecka/opiekun prawny, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka.
2. Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
o uzasadnienie.
3. Rodzic/opiekun prawny w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do
Wójta Gminy Zabrodzie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji. Odwołanie wymaga zachowania
formy pisemnej.
4. Wójt Gminy Zabrodzie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

KRYTERIA NABORU DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W ADELINIE
Kryteria obligatoryjne:
L. p. Kryterium

Dokumenty potwierdzające

1.

Oświadczenie potwierdzające miejsce
zamieszkania. (Załącznik nr 1 do Wniosku
o przyjęcie dziecka do żłobka Gminnego w
Adelinie)

2.

Zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem
/prawnym opiekunem na terenie gminy
Zabrodzie

Dziecko na dzień rekrutacji spełnia kryterium Informacje zawarte we wniosku lub
wiekowe określone w Statucie.
oświadczeniu rodziców/opiekunów
prawnych.

Punkty
-

-

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci zamieszkujące na terenie gminy Zabrodzie, które
spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
1.

Dziecko z rodziny wielodzietnej.

Załącznik: oświadczenie rodzica/opiekuna
potwierdzające wielodzietność. (Załącznik
nr 4 do Wniosku o przyjęcie dziecka do
Żłobka Gminnego w Adelinie)

10

2.

Niepełnosprawność dziecka.

Załącznik: orzeczenie o
niepełnosprawności

9

3.

Dziecko rodzica niepełnosprawnego.

Załącznik: orzeczenie o
niepełnosprawności rodzica.

8

4.

Dziecko wychowywane przez jednego z
rodziców.

Załączniki: prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekającego rozwód lub
separację / orzeczenie o władzy
rodzicielskiej lub akt zgonu rodzica /
opiekuna

7

5.

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

Załącznik: orzeczenie sądu o umieszczeniu
dziecka w pieczy zastępczej

6

6.

Dziecko, którego rodzeństwo korzysta z usług Załącznik: oświadczenie rodzica/opiekuna
Żłobka.
prawnego

5

W przypadku pozostania wolnych miejsc w żłobku, mogą być przyjęte dzieci w następującej kolejności:
L. p. Kryterium

Dokumenty potwierdzające

1.

Oświadczenie dołączone do wniosku.

Dzieci rodziców, którzy nie mają miejsca
zamieszkania na terenie gminy Zabrodzie.

Punkty
-

