Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora
Żłobka Gminnego w Świerzawa z dnia 10 lipca 2018 roku

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Świerzawie
przy ul. Dworcowej 4a w Świerzawie

§ 1. 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego w Świerzawie odbędzie się od 10 lipca do 24 lipca na
rok szkolny trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
2. Kwalifikacji dzieci do żłobka dokonuje Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora
Żłobka Gminnego w Świerzawie, po zakończeniu rekrutacji, o której mowa w ust. 1.
3. W ciągu roku w sytuacji zwolnienia się miejsca w poszczególnych grupach, dzieci mogą być
przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad.
§ 2. Dla potrzeb rekrutacji przyjmuje się definicje:
1) zamieszkanie - określone w art. 25 Kodeksu cywilnego tj. „miejscem zamieszkania osoby
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". Potwierdzeniem
zamieszkania na terenie Gminy Świerzawa jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub
czasowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach fakt zamieszkania może być wskazany innymi
dokumentami.
2) osoba samotnie wychowująca dziecko - określona w art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.) tj. osoba będąca panną, kawalerem,
wdową, wdowcem, rozwódką rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono
separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim,
jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
3) rodzina wielodzietna - określona w art. 3 pkt. 16 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) oznacza to rodzinę wychowującą
troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.
§ 3. Kwalifikacji podlegają dzieci spełniające następujące warunki:
1) w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia;
2) zamieszkałe wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Gminy Świerzawa;
3) dzieci spoza Gminy Świerzawa będą przyjmowane do żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji
zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Świerzawa i posiadania wolnych miejsc w placówce.
§ 4. Do Żłobka są kwalifikowane w kolejności:
1) dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust
5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
2) dzieci rodzica powracającego na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim,
wychowawczym;
3) dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych), pracujących lub studiujących/uczących się
w systemie dziennym;
4) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

5) dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie
odrębnych przepisów;
6) dzieci z rodzin wielodzietnych;
§ 5. „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” składa się w Urzędzie Miejskim w Świerzawie od
poniedziałku do środy w godz. 7.30 — 15.30 w czwartek od 7.30 do 16.30 w piątek od 7.30 do 14.30.
§ 6. Do Karty o której mowa w § 5 winny być dołączone w szczególności następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki przez rodziców (opiekunów prawnych);
2) oświadczenie zamieszkania na terenie Gminy Świerzawa.
§ 7. Druk „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do
niniejszych zasad, można pobrać ze strony internetowej www. swierzawa.pl lub w Urzędzie Miejskim
w Świerzawie ul. plac Wolności 60.
§ 8. W okresie rekrutacji nie będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka jeszcze nienarodzonego.
Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
§ 9. Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobka:
1) od 10 lipca wydawanie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka”;
2) od 10 lipca do 24 lipca przyjmowanie przez dyrektora żłobka „Karty zgłoszenia dziecka do
żłobka” wraz z wymaganymi dokumentami;
3) od 25 lipca posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Żłobka Gminnego
w Świerzawie.
§ 10. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu prac komisji.
§ 11. Do 10 sierpnia danego roku rodzic lub opiekun prawny, którego dziecko zostało
zakwalifikowane do żłobka na nowy rok, zgłasza czy skorzysta z przyznanego miejsca. W wypadku
braku potwierdzenia, miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących.
§ 12. Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela się w Urzędzie Miejskim
w Świerzawie ul. plac Wolności 60 pok. Nr 14, w godzinach urzędowania lub telefonicznie:
757135360.
§ 13. 1. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni), które nie zostało przyjęte to Żłobka Gminnego
w Świerzawie mogą w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru wnieść do dyrektora
żłobka od rozstrzygnięcia Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Dyrektor żłobka rozpatruje odwołanie w terminie do 7 dni od jego otrzymania.
3. Rozstrzygnięcie dyrektora żłobka jest ostateczne.

