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Burmistrz Gminy Trzebnica
ogłasza harmonogram rekrutacji

do Gminnego Żłobka im. Krasnala HałabaĘ w Trzebnicy
na rok szkoIny 2OL9{2O2O

Bez postępowania rekrutacyjnego:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym nie biorą udziJłu dziecijuż uczęszczające do Gminnego Żłobka.
Mają one prawo kontynuować wychowanie żłobkowe na podstawie deklaracji rodziców*
o woli kontynuowania pobytu dziecka w Gminnym Złobku. Deklarację, o której mowa powyżej
rodzic składa w terminie 1-4 dni przed rozpoczęciem rekrutacji tj. pomiędzy 0L - 12. O4.2OL9 r.

warunki przvimowania dzieci do żłobka:

2, Do Złobka przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych w Gminie Trzebnica. Warunek ten
stanowi kryterium podstawowe dla przyjęcia dziecka do Żłobka,

3. Dzieci do Złobka przyjmowane są w wyniku prowadzenia rekrutacji podstawowej i rekrutacji
uzupełniającej na podstawie wniosku rodzica wg wzoru formularza określonego przez Złobek.

4. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest w okresie od 15 kwietnia do 30 maja każdego roku,

5. Dzieci nieprzyjęte do Złobka w związku z brakiem miejsc w rekrutacji podstawowej

umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Złobka i mogą brać udział w rekrutacji
uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na bieżąco w ciągu roku szkolnego,
w miarę posiadania wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

6. W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych do Złobka przekracza liczbę wolnych miejsc,

w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające kryteria, które są równoważne
tj, mają jednakową wartość liczbową i których spełnianie należy potwierdzić odpowiednimi
dokumentami, o których mowa poniżej.

7, Kryteria i dokumenty, które potwierdzają ich spełnianie:

Lp. Kryteria Wyma ga ne doku menty, które potwlerdzają spełnia nie
kryterium

1. Dzieci obojga rodziców pracujących

lub uczących się w systemie

dziennym

zaświadczenie zakładu pracy lub zaświadczenie uczelni,

szkoły lub jego kserokopia poświadczona przez rodzica

za zgodność z oryginałem

2. Dzieci rodzica samotnie
wychowującego dziecko

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający

-rozwód lub separację lub akt zgonu lub ich kserokopie
poświadczone przez rodzica za zgodność z oryginałem

oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu
dziecka
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8. przyjmowanie dzieci do Złobka odbywa się na podstawie większej liczby punktÓW uzVskanej

w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku uzyskania równorzędnej liczbY Punktów,

do Złobka na wolne miejsca w danej grupie wiekowej zostaną przyjęte dzieci najwczeŚniej

urodzone.
9. W razie nieprzyjęcia dziecka do Złobka rodzice mogą wnieść odwołanie do dyrektora Złobka,

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka.

10. Dyrektor informuje rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania na PiŚmie w terminie 14 dni

od dnia jego złożenia.
11. Rodzice dzieci przyjętych do złobka na dany rok potwierdzają wolę przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia. Następnie podpisują umowę cywilnoprawną W sPrawie korzYstania

z usług Złobka.

12. Niepodpisanie umowy przez rodziców dziecka jest równoznaczne z rezy$nacją z uczęszczania

dziecka do Złobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem dziecka z rezerwowej listY

oczekujących na miejsce w Złobku.

13. W przypadku zgłoszenia na piśmie przez rodziców nieobecności dziecka w Złobku, która będzie

trwała nieprzerwanie powyżej jednego miesiąca, dyrektor Złobka może przYjąĆ na ten okres

kolejne dziecko z listy oczekujących, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jego

rodzicami.
14. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Trzebnica będą przyjmowane do Żłobka na danY rok szkolnY

tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Trzebnica i Posiadania wolnYch

miejsc w placówce.
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3. Dzieci rodzica bezrobotnego
(jednego lub dwojga), który
deklaruje chęć podjęcia pracy

zawodowej i poszukuje tej pracy.

oświadczenie rodzica (jednego lub dwojga), że

deklaruje chęć podjęcia pracy zawodowej

i poszukuje tej pracy

4. Dzieci niepełnosprawne oraz dzieci
posiadające opinię o wczesnym

wspomaganiu

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

wydane ze względu na niepełnosprawność, lub

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równowaźne w

rozumieniu przepisów ustawy zdnia27 sierpnia 1997

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

z8trudnianiu osób niepełnosprawnych lub opinia o

wczesnym wspomaganiu lub ich kserokopie
poświadczon e przez rodziców za zgodność z

oryginałem

5. Dzieci z rodzin wielodzietnych
(troje i więcej dzieciw rodzinie)

oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny

kandydata

6. Dzieci, których rodzeństwo
uczęszcza do przedszkola gminnego

w Trzebnicy

oświadczenie rodziców o zgłoszeniu do Złobka dziecka

posiadającego rodzeństwo korzystające z usług

przedszkola gminnego w Trzebnicy
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HarmonoRram postepowania rekrutacvineRo:

15. Ustala się harmonogram postepowania rekrutacyjnego

Hałabały w Trzebnicy na rok szkolny żO79|żOżO:

do Gminnego Żłobka im. Krasnala

Lp. Zadanie Termin

1. ZłoZenie wniosku o przyjęcie dziecka do Złobka wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie dodatkowych

kryteriów rekrutacyjnych. o
15.04 - 15.05.2019 r.

ż. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie dziecka do Żłobka,
t6 - L7.05.2OI9 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci

niezakwa lifikowa nvch do złobka.

20,05.2019 r

4, Potwierdzenie przez rodziców dziecka woli przyjęcia

do Złobka w postaci pisemnego oświadczenia.
20 - 29.05.2019 r.

5, Podanie do publicznej wiadomości prlez komisję

rekrutacyjną imiennej listy dzieci przyjętych i dzieci

nieprzvietvch do Żłobka.

31,05.2019 r,

6. Podpisanie umów z rodzicami na rok szkolny ZOL9/żOżO. 03 - 17.06,2Ot9 r.

16. Wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami o przyjęcie dziecka do Złobka moŻna

pobrać ze strony internetowej http:1/_ę3.klasnal,szkoln§trona,pllp.30,gminnv-zlobek lub w

sekretariacie Gminnego Złobka w Trzebnicy ul. 3 Maja 4, 55-1OO Trzebnica. NastęPnie w/w

wniosek należy zlożyc wraz z wymaganymi załącznikami (okreŚlonymi We wniosku)

bezpośrednio w Gminnym żłobku w Trzebnicy, w godzinach jego urzędowania lub za

pośrednictwem poczty.

*llekroć w dokumencie wymienia się rodziców, należy

prawnych dziecka.

opiekunów
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