Zarządzenie Nr 49/13
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 8 Statutu Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVI/223/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z 2 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 344)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam Regulamin naboru do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 145/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
i powołania komisji przeprowadzającej nabór.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 49/13
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 17 maja 2013 r.

REGULAMIN NABORU DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Regulamin naboru do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, zwany dalej „Regulaminem”,
ustala kryteria i zasady naboru dzieci do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, zwanego
dalej „Żłobkiem”.

§2
Ilekroć w Regulaminie naboru mowa jest o:
1/ rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem;
2/ osobie samotnej, rozumie się przez to jedno z rodziców albo opiekun prawny dziecka/dzieci, którego
drugi rodzic nie żyje, nie uznał ojcostwa, został pozbawiony, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu
władzy rodzicielskiej albo odbywa karę pozbawienia wolności.

II. ZASADY NABORU

§3
1. Nabór do Żłobka obejmuje dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, których rodzice są mieszkańcami
gminy Czechowice - Dziedzice.
2. Możliwość przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do Żłobka, który nie jest żłobkiem integracyjnym,
zależy od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki wymaganej ze względu na stan
zdrowia.

III. TERMINY NABORU

§4
1. Nabór do Żłobka odbywa się od 01 czerwca do 20 czerwca każdego roku.
2. Liczba wolnych miejsc jest warunkowana liczbą dzieci trzyletnich idących do przedszkola
lub ewentualnymi rezygnacjami.
3. Nabór dotyczy przyjęć do Żłobka od 1 września każdego roku.

§5
1. Nabór prowadzony jest w formie karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Karty można odbierać w Żłobku, są również dostępne na stronie internetowej Żłobka.
3. Wypełnione karty wraz z załącznikami należy składać osobiście w Żłobku lub za pośrednictwem
poczty do dnia 20 czerwca każdego roku.
4. W przypadku zgłoszenia drogą pocztową pod uwagę brany będzie dzień doręczenia do Żłobka.
5. W przypadku, gdy data wymieniona w ust. 3 przypada w święto lub dzień wolny od pracy dla Żłobka,
termin ulega wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego dla Żłobka.
6. Karty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Karty przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
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Kolejność składania kart nie ma wpływu na wyniki naboru

IV. KRYTERIA NABORU

§6
1. Dzieci przyjmowane są w zależności od liczby przyznanych punktów.
2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno - bytowej.
3. Pozostałe dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane, tworzą listę rezerwową.
4. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjmowane wg kolejności na liście w miarę wolnych miejsc w ciągu
roku objętego naborem.
5. Dyrektor Żłobka informuje rodziców o możliwości przyjęcia dziecka do Żłobka i podpisaniu umowy,
o której mowa w § 10. Rodzic w terminie do 7 dni kalendarzowych zobowiązany jest zgłosić się do

Żłobka w celu dopełnienia formalności. Odmowa przyjęcia propozycji i zawarcia umowy skutkuje
skreśleniem z listy rezerwowej.
6. W sytuacji wyczerpania się dzieci z listy rezerwowej i pojawienia się wolnych miejsc w Żłobku,
Dyrektor ogłasza dodatkowy nabór w trakcie roku. Przepisy § 5 niniejszego regulaminu stosuje się
odpowiednio.
7. Informacja o dodatkowym naborze będzie podana niezwłocznie na stronie internetowej Żłobka
oraz na tablicy ogłoszeniowej w Żłobku z określeniem dokładnego terminu składania dokumentów.
8. Po zakwalifikowaniu zgodnie z punktami 1 - 4 nastąpi zapisanie dziecka w trakcie roku.

§7
Ustala się następujące kryteria i wartości punktowe:

L.P.

KRYTERIA

WARTOŚĆ
PUNKTOWA

1

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni
w wymiarze pełnego etatu lub prowadzą działalność gospodarczą.

40

2

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest
zatrudniony w wymiarze pełnego etatu lub prowadzi działalność
gospodarczą.

20

3

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni
w wymiarze poniżej 1 etatu lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilno prawnej.

20

4

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest
zatrudnionym w wymiarze poniżej 1 etatu lub świadczy usługi
na podstawie umowy cywilno prawnej.

10

5

Dziecko, którego rodzic/opiekun samotnie je wychowuje będąc
zatrudnionym w wymiarze pełnego etatu lub prowadzi działalność
gospodarczą

40

6

Dziecko, którego rodzic/opiekun samotnie je wychowuje będąc
zatrudnionym poniżej 1 etatu lub świadczy usługi na podstawie umowy
cywilno prawnej.

20

7

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni uczą się w systemie
dziennym.

40

8

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych uczy się
w systemie dziennym.

20

9

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie mają orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

30

10

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych ma orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

15

11

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

10

12

Dziecko, które ma niepełnoletnie rodzeństwo (za każde dziecko
10 punktów)

10

V. KOMISJA DO SPRAW NABORU

§8
1. Naboru dzieci dokonuje Komisja do spraw naboru w składzie: Dyrektor Żłobka jako przewodniczący
oraz dwóch członków komisji.
2. Komisję do spraw naboru powołuje zarządzeniem Dyrektor Żłobka na każdy rok naboru.
3. Komisja naboru winna zakończyć prace w terminie do 30 czerwca każdego roku.
4. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół podpisany przez każdego z jej członków.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9
Lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka wraz z liczbą punktów będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń
w Żłobku.

§ 10
1. Po zakończeniu naboru z rodzicami zakwalifikowanych dzieci zostanie podpisana umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
2. Rodzic zakwalifikowanego dziecka w terminie do 30 lipca każdego roku zobowiązany jest zgłosić się
do Żłobka w celu dopełnienia formalności. Odmowa zawarcia umowy skutkuje skreśleniem z listy
przyjętych.

§ 11
1. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do Żłobka, potwierdzają chęć kontynuowania opieki w Żłobku
na karcie kontynuacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Wypełnioną kartę należy złożyć w Żłobku do dnia 20 czerwca każdego roku. Postanowienia § 5
ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3. Niezłożenie karty w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania dziecka
ze Żłobka.

