
Zes
Żłobków Samorządowych

Załącznik Nr 1

Guzauhsacyjna 8 do Zarządzenia Nr 9 /2023
95-030 Rzgów Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów

z dnia 23 marca 2023r.
w sprawie wprowadzenia

Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie
przy ul. Edukacyjnej 8

,
Regulamin Rekrutacji do

Zespołu Złobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewieprzyul. Kdukacyjnej 8

POSTANOWIENIA OGÓLNE

81
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(Dz. U. z 2023r. poz. 204.),
2) Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXIX/379/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie

przy ul. Edukacyjnej 8, z późn. zm
3) Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XIV/128/2019 z dnia 25 września 2019 r. w

sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu, z późn.
zm.

4) Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXIX/378/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 w
sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Rzgowie oraz nadania mustatutu z późn. zm.

5) Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr LII/530/2022 z dnia 26 października 2022r.
w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tadzinie oraz nadania mu statutu, z późn.
zm.

82

Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji dzieci do Zespołu Żłobków

Samorządowych Gminy Rzgówna rok szkolny 2023/2024.

83

Ilekroć poniżej jest mowao:
a) Regulaminie — rozumiesię przez to niniejszy Regulamin Rekrutacji do

Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewieprzy ul. Edukacyjnej 8

Strona1z6 I"
usł
b



b) Dyrektorze Żłobka — należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Żłobków

c)

Samorządowych Gminy Rzgów
Osobie — należy przez to rozumieć rodzica/opiekuna prawnego

ZASADY REKRUTACJI

$4
Ze świadczeń Żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Samorządowych

Gminy Rzgów mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Rzgów.
Dzieci spoza Gminy Rzgów będą przyjmowane do Żłobka na dany rok w sytuacji
zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Rzgów i posiadania wolnych miejsc w
Żłobku, w pierwszej kolejności dzieci pracowników zatrudnionych na terenie Gminy
Rzgów.
Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku

szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup mieszanych wiekowo.

Liczebność dzieci w danym Żłobku określa regulamin organizacyjny.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

$5
. Rekrutacja do Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów odbywasię w dniach
od 3 kwietnia 2023 roku od godz. 6:30 do 7 kwietnia 2023 roku
do godz. 15:00. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w siedzibie

Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów pod adresem Guzew, ul.

Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów. Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy
Rzgów poda do wiadomości listę dzieci przyjętych do Żłobka. Powiadomienie winno

być skuteczne i dokonane zostanie telefonicznie lub w inny sposób zwyczajowo
przyjęty.

2. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka umieszczasię na liście rezerwowej.
3. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę

z listy oczekujących o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin i

warunki przyjęcia. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości ŹŻłobka do

przyjęcia dziecka odmawia oddania dziecka, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy
rezerwowej.

4. Jeżeli rodzic chce przesunąć przyjęcie dziecka na termin późniejszy, Dyrektor Żłobka

możena ten okres przyjąć inne dziecko z listy na podstawie umowy z jego rodzicem.

Strona 2 z 6



$ 6

Do 28 kwietnia 2023 roku do godz. 15:00 następuje podpisywanie z rodzicami umów w
sprawie korzystania z usług Żłobka.

87
Niepodpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w $ 6 jest
równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Źłobka, skreśleniem gozlisty
przyjętych i przyjęciem kolejnego dzieckazlisty oczekujących na miejsce w Żłobku.

Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem.

Zostanie utworzona lista zakwalifikowanych dzieci oraz lista rezerwowa.

KOMISJA REKRUTACYJNA

$8
Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów powołuje Komisję
Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

Dyrektor Żłobka — przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Pracownicy Gminnego Żłobka ( 2 osoby)

$9
Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy

Rzgów. Dzieci spoza Gminy Rzgów będą przyjmowane do Żłobka na dany rok w
sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Rzgów i posiadania wolnych
miejsc w Żłobku, w pierwszej kolejności dzieci pracowników zatrudnionych na terenie
Gminy Rzgów.

Rekrutacja odbywasię na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów

zaznaczonych we wniosku.

Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

zaznaczono wewniosku kryteria, które dziecko spełnia;

dostarczono do Żłobka wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna
wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami;
w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do Żłobka,

Komisja Rekrutacyjna wybierze dziecko na podstawie kolejności złożenia wniosku.
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5. Warunki i kryteria przyjęcia:
W pierwszej kolejności do Żłobka są przyjmowane:

a) dzieci rodziców/opiekunów prawnych zamieszkujących na terenie Gminy Rzgów

(zamieszkujących na obszarze terenu Gminy Rzgów w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego) weryfikacja na podstawie:

oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, po zakwalifikowaniu się do Żłobka a przed
podpisaniem umowy dodatkowo przedstawienie:
e umowy najmu lokalu mieszkalnego na terenie gminy Rzgów bądź aktu własności

nieruchomości mieszkalnej widniejącego na rodzica/opiekuna prawnego na
terenie Gminy Rzgów;

e rachunki opłacane pod adresem zamieszkania na terenie Gminy Rzgów wraz z

danymi wskazanymiprzez rodziców/opiekunów dziecka we wniosku;

e pierwsza strona ostatniego złożonego zeznania podatkowego;

dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, weryfikacja na
podstawie:

e oświadczenia o niepełnosprawności, po zakwalifikowaniu się do Żłobka

a przed podpisaniem umowy dodatkowo przedstawienie aktualnego orzeczenia o

niepełnosprawności dziecka, - 8 punktów
dzieci osób pracujących zawodowo samotnie wychowujących dziecko -w rozumieniu

art.50 ust.5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

weryfikacja na podstawie:

e oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, po zakwalifikowaniu się do
Żłobka a przed podpisaniem umowy przedstawienie:

e prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód, separację,
zasądzone alimenty lub pozbawienie praw rodzicielskich jednego z
rodziców/opiekunów prawnych;

e zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez jednego z
rodziców/opiekunów prawnych;

e aktu zgonu jednego z rodziców/opiekunów prawnych;

e zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającego aktualny status

cywilny, (np. zupełny odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z

adnotacją o rozwodzie);

e innych dokumentów potwierdzających stan cywilny - 6 punktów,
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d) dzieci osób pracujących zawodowo - w tym przebywających na urlopie

macierzyńskim/rodzicielskim, weryfikacja na podstawie:

e zaświadczenia pracodawcy O przebywaniu na urlopie

macierzyńskim/rodzicielskim (dopuszcza się druki zaświadczenia o przebywaniu

na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim inne niż w załączniku do Regulaminu,

jednak muszą one zawierać te same informacje jak te określone w załączniku do

niniejszego Regulaminu);

e zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu (dopuszcza się druki zaświadczeń o

zatrudnieniu inne niż w załączniku do Regulaminu, jednak muszą one zawieraćte
same informacje jak te określone w załączniku do niniejszego Regulaminu);

e zaświadczenia o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (np.

umowy zlecenie)

e wpis do CEiDG poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej;

e dla prowadzących działalność rolniczą zaświadczenia o podleganiu

ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS;

Zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie składają oboje
rodzice/ opiekunowie dziecka.

dzieci z rodzin wielodzietnych, przy czym za rodziny wielodzietne uważa się rodziny
mające troje lub więcej dzieci w wieku dolat 18, weryfikacja na podstawie:

e oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego a po zakwalifikowaniu się do Żłobka a

przed podpisaniem umowy, udokumentowanie wielodzietności, np. poprzez
okazanie karty dużej rodziny, lub odpisów aktów urodzenia dziecka - 4 punkty.

$ 10

Dokumenty rekrutacyjne, które muszą bezwzględnie zostać złożone na etapie
rekrutacji:

wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora),

wraz z oświadczeniami oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych

osobowych w zakresie prowadzenia rekrutacji i w okresie po przyjęciu dziecka do
żłobka.
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$11
Każdy składany wniosek zostanie opatrzony unikatowym numerem, zgodnie

z kolejnością wpływu, a osoba składająca zostanie poinformowana o uzyskanym

numerze, tak, aby mogła po zakończeniu rekrutacji potwierdzić na liście

zakwalifikowanych do Żłobka, czy jej wniosek znajduje się wśród wniosków

zakwalifikowanych.

$ 12

1. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie wskazanym w Regulaminie
1 ogłoszeniu o rekrutacji, jak również wnioski niekompletne (niezawierające

wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, lub nieopatrzone

wymaganymi podpisami) nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.
2. Niedostarczenie oryginałów załączników dokumentów rekrutacyjnych skutkuje

skreśleniem z listy zakwalifikowanych (a tym samym skreśleniem dziecka z listy

zakwalifikowanych do przyjęcia).

$13
W przypadku wolnych miejsc możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji

uzupełniającej poprzedzonej akcją informacyjno-promocyjną w środkach masowego
przekazu: na stronie Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz Zespołu Żłobków Samorządowych

Gminy Rzgów,w lokalnej prasie oraz poprzez spotkania informacyjne w Żłobku w godzinach

popołudniowych.

DYREKTO
Zespołu Żłobków jcie1 (ny R gów
madojcM >
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