Zasady rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka w Psarach

➢ Gminny Żłobek w Psarach dysponuje 48 miejscami dla dzieci.
➢ Przyjęte do żłobka mogą być dzieci od 1-3 lat (które skończyły 1 rok życia w momencie
przyjęcia do żłobka), zamieszkujące Gminę Psary.
➢ Do żłobka uczęszczać może dziecko do końca roku szkolnego (wraz z okresem wakacji)
w którym ukończy 3 roku życia.
➢ Wnioski zgłoszenia dostępne są w placówce żłobka lub na stronie internetowej Gminnego
Żłobka w Psarach.
➢ Informacji szczegółowych dotyczących rekrutacji i sposobu wypełnienia wniosku udziela
Dyrektor Gminnego Żłobka w Psarach (wtorek 10:00-11:00 lub innym terminie
uzgodnionym telefonicznie) lub sekretariat żłobka.
➢ Ilość wolnych miejsc na kolejny rok szkolny podawana jest do wiadomości do dnia 30
kwietnia.
➢ Wnioski wraz z załącznikami można składać cały rok w placówce żłobka w godzinach
6:30-16:30 u pracowników żłobka.
➢ Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały do żłobka od września danego roku
zobligowani są do złożenia wniosku w terminie 6 - 29 kwietnia 2022 roku. Wnioski złożone
po tym terminie będą brały udział w rekrutacji uzupełniającej lub w kolejnej rekrutacji
podstawowej.
➢ Komisja rekrutacyjna spotyka się podczas rekrutacji podstawowej w okresie 2-15 maja
każdego roku.
➢ Wyniki rekrutacji podstawowej podane są do wiadomości najpóźniej 20 maja danego roku
w formie listy dzieci przyjętych wywieszonej na drzwiach wejściowych do placówki.
Informacje o wynikach rekrutacji nie będą podawane telefonicznie.
➢ Na żądanie dyrektora rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające
informacje zawarte we wniosku.
➢ W procesie rekrutacji odrzucane są wnioski nie spełniające warunków formalnych: niepełne,
niewypełnione wszystkie dane, brak załączników potwierdzających informacje zawarte we
wniosku, brak podpisów itp.
➢ Rodzice mają możliwość uzupełnienia wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka cały rok poza
okresem rekrutacji tj. 2-15 maja każdego roku.

➢ Umowy z obojgiem rodziców podpisywane są w siedzibie żłobka w wyznaczonych przez
dyrektora dniach najpóźniej do 15 lipca. W wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora
umowa może być podpisana w pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku. Do podpisania
umowy konieczne są do wglądu: dowody osobiste rodziców/opiekunów prawnych oraz akt
urodzenia dziecka.
➢ W miarę zwalniających się miejsc (rezygnacji dzieci) w ciągu roku prowadzona jest
rekrutacja uzupełniająca.
➢ Rodzice zgodnie z zarządzeniem dyrektora zobowiązani są dostarczyć; najpóźniej
w pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku; oświadczenie o braku przeciwwskazań do
uczęszczania do żłobka oraz trzy wyniki badania kału wykluczające istnienie pasożytów.
➢ Wszystkie nieprzyjęte dzieci w procesie rekrutacji, których wnioski spełniają wymagania
formalne zostają umieszczone na liście rezerwowej i będą brały udział w rekrutacji
uzupełniającej (w przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku).

