ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO
ŻŁOBKA W SIECHNICACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

INFORMATOR DLA RODZICÓW
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Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do żłobka odbywa się na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157, z 2017 r. poz.
60, 1428) oraz statucie Samorządowego w Siechnicach nadanego Uchwałą Nr LIX/361/14
Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10.04.2014 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Do Samorządowego Żłobka w Siechnicach przyjmowane są dzieci:
• urodzone od 1 stycznia 2016 r.
• mające ukończone co najmniej 20 tygodni życia w dniu 1 września 2018 r.
• mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice.
• posiadające zaświadczenie wystawione przez lekarza o braku przeciwskazań do
pobytu dziecka w grupie w żłobku.
2. Na potrzeby rekrutacji zostaje powołana komisja rekrutacyjna w składzie 3 osób.
3. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu informatycznego poprzez stronę
internetową: https://nabor.pcss.pl/siechnice
4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do Żłobka na rok 2018/2019 mają
obowiązek podpisania umowy w Żłobku w terminie określonym w harmonogramie
rekrutacji.
5. Niepodpisanie umowy w terminie podanym w harmonogramie przez
rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania
dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka,
z rezerwowej listy oczekujących na miejsce .
6. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość sprawdzenia wyników postępowania
rekrutacyjnego poprzez indywidualny numer PIN na aktywnej stronie z wynikami
rekrutacji, oraz w siedzibie żłobka, przy ul. Adama Mickiewicza 16 w Siechnicach,
21.05.2018 r. o godz. 10.00 w formie:
 listy dzieci zakwalifikowanych – przyjętych do żłobka od 1 września bieżącego roku
 listy dzieci niezakwalifikowanych – nieprzyjętych
 listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku (lista rezerwowa), podaje się w
przypadku gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc w żłobku.
7. Przyjęcie dzieci z listy rezerwowej uwarunkowane jest tylko i wyłącznie zwolnieniem
się miejsca w żłobku (w danej grupie wiekowej) na skutek rezygnacji pobytu dziecka
w żłobku, w ciągu bieżącego roku.
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8. W przypadku braku/nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających
spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie
uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
9. Umowę o świadczeniu usług Żłobka na rok 2018/2019 powinna być pobierana w
2 egzemplarzach wypełniona przez rodziców, dopiero po dostaniu się dziecka do
żłobka i złożona w ustalonym terminie określonym w harmonogramie rekrutacji po
uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Porządkowym oraz Procedurami
obowiązującymi w Żłobku, dostępnymi na stronie internetowej żłobka:
www.zlobeksiechnice.szkolnastrona.pl
10. Za prawidłowe i kompletne wypełnienie i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych
odpowiadają Rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Niekompletne dokumenty nie
będą przyjmowane.
11. Kolejność zgłoszenia nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
12. Wniosek wypełniony za pomocą systemu informatycznego, a nie zaniesiony do żłobku nie
bierze udziału w rekrutacji.

WAŻNE TERMINY
1. KONTYNUACJA KORZYSTANIA Z USŁUG


od 19 marca do 30 marca 2018 r do godz. 17:00 – składanie przez rodziców
deklaracji o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka

2. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO ŻŁOBKA









od 16 kwietnia od godz. 10:00 do 04 maja 2018r. do godz. 24:00 - rejestracja
w systemie wniosków o przyjęcie.
od 16 kwietnia od godz. 8:00 do 07 maja 2018r. do godz. 15:00 - składanie przez
rodziców wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
od 08 maja do 18 maja 2018r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
21 maja 2018r. o godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do żłobka.
od 22 maja do 28 maja 2018r. do godz. 17:00 – składanie odwołań do Dyrektora
Żłobka
od 29 maja do 1 czerwca 2018 – Rozpatrywanie odwołań
od 4 czerwca 2018r. od godz. 8:00 do 8 czerwca do godz. 15:00 - podpisywanie
umów z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci na rok 2018/2019 w
Samorządowym Żłobku w Siechnicach z jednoczesnym poinformowaniem
rodziców o przydzieleniu dziecka do określonej grupy
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KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI
Lp.
1.
2.

3.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium
Orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu

Punkty

Niepełnosprawność
40
kandydata
Wielodzietność rodziny - oświadczenie o wielodzietności rodziny
40
dziecka (oznacza troje i dziecka,- druk żłobka do wypełnienia
więcej dzieci)
- kopie aktów urodzenia dzieci – oryginały do
wglądu
Dziecko, którego oboje -zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy
30
rodzice/opiekunowie
(od każdego z rodziców) wydane przez osobę
prawni
pracują, upoważnioną do tego,- druk żłobka do
studiują, uczą się w
wypełnienia.
trybie dziennym
- w przypadku samozatrudnienia aktualny (tj.
nie starszy niż sprzed miesiąca) wydruk ze
strony internetowej Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo
Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
- w przypadku nauki aktualne(tj. nie starsze niż
sprzed miesiąca zaświadczenie ze szkoły lub
uczelni zawierające informację o dziennym
systemie studiów.

4.

- zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu
społecznemu rolników
Dziecko, którego jedno zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy
15
z rodziców/opiekunów wydane przez osobę upoważnioną do tego,prawnych
pracuje, druk żłobka do wypełnienia.
studiuje, uczy się w
- w przypadku samozatrudnienia aktualny (tj.
trybie dziennym
nie starszy niż sprzed miesiąca) wydruk ze
strony internetowej Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo
Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
- w przypadku nauki aktualne(tj. nie starsze niż
sprzed miesiąca zaświadczenie ze szkoły lub
uczelni zawierające informację o dziennym
systemie studiów.
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- zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego o podleganiu
5. Dziecko
wraz
z Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o 30
obojgiem
Rodziców zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie gminy
mają
stałe Siechnice
zamieszkanie na terenie
Gminy Siechnice
6. Dziecko wraz z jednym Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 20
Rodzicem mają stałe zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie gminy
zamieszkanie na terenie Siechnice
Gminy Siechnice
7. Oboje
Rodzice
są - oświadczenie o rozliczeniu przez rodziców
30
płatnikami podatku od podatku dochodowego od osób fizycznych w
osób fizycznych na rzecz powyższym urzędzie skarbowym - druk żłobka
Gminy Siechnice w I US do wypełnienia
we Wrocławiu, a w - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego
przypadku
rolników opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w
płacą podatek rolny na którym zostało złożone zeznanie za rok
rzecz Gminy Siechnice
poprzedzający, rok w którym odbywa się
rekrutacja lub urzędowe poświadczenie odbioru
wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu informatycznego administracji
podatkowej (UPO)
- w przypadku rodziców będących rolnikami
oświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu
podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice
8. Jedno z Rodziców jest oświadczenie o rozliczeniu przez rodzica
15
płatnikiem podatku od podatku dochodowego od osób fizycznych w
osób fizycznych na rzecz powyższym urzędzie skarbowym - druk żłobka
Gminy Siechnice w I US do wypełnienia
we Wrocławiu, a w - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego
przypadku rolnika płaci opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w
podatek rolny na rzecz którym zostało złożone zeznanie za rok
Gminy Siechnice
poprzedzający, rok w którym odbywa się
rekrutacja lub urzędowe poświadczenie odbioru
wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu informatycznego administracji
podatkowej (UPO)
- w przypadku rodzica będącego rolnikiem
oświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu podatku
rolnego na rzecz Gminy Siechnice
9. Posiadanie rodzeństwa oświadczenie Rodziców o kontynuacji pobytu w 10
w Żłobku /zgłoszenie żłobku przez rodzeństwo
więcej niż jednego
dziecka
10. Niepełnosprawność
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
10
matek
lub
ojców, niepełnosprawności, lub orzeczenia równoważne
5

wobec
których
orzeczono
znaczy
stopień
niepełnosprawności lub
całkowitą niezdolność
do pracy.
11. Rodzic samotnie
wychowujący dziecko
(samotne wychowanie
dziecka- oznacza to
wychowanie dziecka
przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w
separacji orzeczonej
prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że
osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego
rodzicem)
12. Rodzice
obejmujący
dziecko
pieczą
zastępczą, nadzorem
kuratorskim
lub
wsparciem asystenta
rodziny

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.
721, z późn.zm). - do wglądu
- oświadczenie - druk żłobka do wypełnienia
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- prawomocny wyrok sądu rodzinnego,orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
do wglądu

- kopia poświadczająca objęcie dziecka pieczą 5
zastępczą - zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz.
1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)
- kopia notarialnie poświadczona albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem – oryginał do wglądu
- zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy
społecznej o objęcie rodziny wsparciem asystenta
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