
   Zarządzenie Nr 01/2022
Dyrektora Publicznego Żłobka w Liskowie

z dnia 22.02.2022 r. 
      w sprawie zasad i terminu rekrutacji  dzieci

do Publicznego Żłobka w Liskowie  

Na podstawie Statutu Publicznego Żłobka w Liskowie stanowiącego załącznik do Uchwały
VIII/100/2019  Rady  Gminy  Lisków  z  dnia  12  czerwca  2019  r.  oraz  Regulaminu
Organizacyjnego Publicznego Żłobka w Liskowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr
01/2019 Dyrektora  Publicznego Żłobka w Liskowie  z  dnia  01.10.2019 r.  zarządza  się  co
następuje:

  §1

Wprowadza się zasady rekrutacji do Publicznego Żłobka w Liskowie określone w załączniku
nr 1 niniejszego zarządzenia oraz wzór „ Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka”, stanowiący
załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.                                                                                        

  §2

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Publicznego Żłobka w Liskowie oraz udostępnia  na stronie internetowej Publicznego Żłobka
w Liskowie.        

                                                                                      
  §3

Traci moc Zarządzenie Nr 01/2021 z dnia 17.02.2021 r. Dyrektora Publicznego    Żłobka 
w Liskowie                                                                                       

  §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                   

                                                Dyrektor
                                                   Publicznego Żłobka w Liskowie

                                               -//- Patrycja Kempska -//-



                                                             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2022
                                                                                                                            Dyrektora Publicznego Żłobka w Liskowie z dnia 22.02.2022 r.
   

Zasady i termin rekrutacji dzieci do Publicznego Żłobka w Liskowie

1. Przyjęcia dzieci do Publicznego Żłobka w Liskowie odbywają się na wolne miejsca
 w poszczególnych grupach wiekowych. Dzieci zapisywane są do grup według ich zbliżonego
wieku i rozwoju psychofizycznego.
2.  Proces  rekrutacji  rozpoczyna się  złożeniem „Wniosku o przyjęcie  dziecka  do  żłobka”,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia wraz z niezbędnymi załącznikami
i oświadczeniami.
3. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej
pomiędzy stronami,  tj.  rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka
(prawnym opiekunem), a Dyrektorem Publicznego Żłobka w Liskowie.

2. Zasady rekrutacji:
2.1 Rekrutacji do żłobka podlegają dzieci:
a)  od  ukończenia  20  tygodnia  życia  do  3  roku  życia.  W  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w żłobku do 4 roku życia.
b) zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Gminy Lisków.
2.2 Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają (z zachowaniem pkt.1 ppkt. a i ppkt.b):
a) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej),
b) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
c)  dzieci obojga rodziców /opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się
(studia dzienne),
d) dzieci rodzica/opiekuna prawnego wobec, którego orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności,
e) 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,
f) dzieci objęte pieczą zastępczą.
2.3  Dokumenty  i  oświadczenia  potwierdzające  spełnianie  kryteriów,  o  których  mowa  w
ppkt.2.2 należy złożyć wraz z „Wnioskiem o przyjęcie dziecka do żłobka”.
2.4  Dzieci spoza Gminy Lisków będą przyjmowane do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia
potrzeb mieszkańców Gminy Lisków i posiadania wolnych miejsc w placówce.

3. Terminy rekrutacji do żłobka:
3.1 Dzieci do żłobka przyjmowane są w dwóch naborach:
a) nabór podstawowy do żłobka ustala się na dzień 1 września każdego roku
 Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do
żłobka”. Wniosek należy złożyć w siedzibie Publicznego Żłobka w Liskowie w dni pracujące
od  01 marca każdego roku.
b) nabór uzupełniający w ciągu roku w miarę posiadania wolnych miejsc
3.2 Dyrektor Publicznego Żłobka w Liskowie rozpatruje wnioski w oparciu o  kryteria naboru
określone w pkt.2.2. oraz dane zawarte we „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.”.
 O kolejności  przyjęcia  decyduje  liczba  uzyskanych  punktów.  Punktacja  jest  ustalona  na
podstawie danych zawartych we wniosku o przyjęcie do żłobka oraz złożonych dokumentów
 i oświadczeń.
3.3  W przypadku  uzyskania  tej  samej  ilości  punktów,  o  kolejności  przyjęcia  do  żłobka
decyduje data przyjęcia wniosku przez placówkę.
3.4 Dyrektor  żłobka weryfikuje przedstawione przez rodzica/ opiekuna prawnego dokumenty
potwierdzające spełnienie kryteriów zaznaczonych we wniosku.
3.5 Rodzice uzyskują informację o wynikach naboru w siedzibie żłobka i podpisują



z dyrektorem żłobka „ Umowę o świadczenie usług w Publicznym Żłobku w Liskowie.”
3.6  Dzieci,  które   nie  zostały  przyjęte  do  żłobka  z  powodu  braku  wolnych  miejsc,
umieszczane  są  na  liście  dzieci  oczekujących  na  przyjęcie  do  żłobka  według  kryteriów
pierwszeństwa, określonych w pkt.2.2.
3.7  W  przypadku  zwolnienia  się  miejsca  w  żłobku,  dzieci  przyjmowane  są  zgodnie  z
kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do żłobka.
3.8  W przypadku nieobecności dziecka w żłobku trwającej dłużej niż 30 dni, zgłoszonej
przez rodzica w formie pisemnej, Dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas
jego nieobecności  kolejne  dziecko z  listy  oczekujących. Przyjęcie  następuje  jedynie  na
podstawie umowy z rodzicami na czas nieobecności pierwszego dziecka.
3.9  Dzieci już uczęszczające do żłobka nie biorą udziału w rekrutacji.
4.0 Za prowadzenie procesu rekrutacji odpowiada dyrektor Publicznego Żłobka w Liskowie.

                                                                                           
                                                Dyrektor

                                                   Publicznego Żłobka w Liskowie
                                               -//- Patrycja Kempska -//-

 


