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Z ARZĄDZBNIE NR oR.0050.38.2 023

Burmistrza Gminy Trzebnica

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji dzieci do Gminnego Złobka w Trzebnicy

i Gminnych Klubów Dziecięcych w Gminie Trzebnica, wchodzących w skład Zespołu

placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica na rok szkolny 202312024

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t, j. Dz, IJ. z 2023 r. poz. 40) oraz ustawy z dnta 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzięćmi w wieku

do lat 3 (t. j. Dz.IJ. z2023 r, poz.204 zpóźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ustalam harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ramach naboru podstawowego dzieci

do Gminnego żłobka w Trzębnicy i Gminnych Klubów Dziecięcych w Gminie Trzebnica

wchodzących w skład Zespołu placówęk Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica

na wolne miejsca na kolejny rok szkolny tr:wĄący od dnia 1 września 2023 r.

do dnia 31 sierpnia 2024 r.:

Lp. Zadanie Termin

1 Złożenię wniosku o przyjęcie dziecka do Gminnego Złobkaw
Trzebnicy / Gminnego Klubu Dziecięcego w Gminie Trzebnica
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie dodatkowych

krvteriów rekrutacyinych.

17.04 - 15.05.2023 r.

ż. Weryfi kacj a pr zez komi sj ę rekrutacyj ną wnio sków wymi enionych
w pkt 1 i dokumentów potwlerdzających spełnianieprzez dziecko

dodatkowvch krvteriów rekrutacyinych.

l6.05 - 19.05,2023 r.

3, P odanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę rekrutacyjną
imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i dzięci

niezakwalifikowanvch.

żż.05.2023 r.

4. Potwierdzente przez rodzica dzięcka woli przyjęcia do Gminnego
Żłobkaw Trzebnicy/Gminnego Klubu Dziecięcego w Gminie

Trzebnica w oostaci pisemnego oświadczenia.

22.05 -29.05.2023 r.

5. P o dani e do publi cznej wi adomo ści pr zez komi sj ę rekrutacyj ną

li sty dzieci pr zy ięE ch i dzięci nieprzyj ętych.

3I.05.żOż3 r.

6. Podpisanie umów z r o dzicarl. do 23.06.20ż3 r.

tet. o71 l31ż0611, 071/31z061ż, 071l31201 45, 071l312064ż, fax:a71/31?.1248
e-mail": sekretariat@um. trzebnica. pI
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Dzieci nieprzyjęte do Gminnego Żłobka w Trzebnicy lub Gminnego Klubu Dziecięcego

w Gminie Trzebntca wchodzących w skład Zespołu placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych

Gminy Trzebnica w związku z brakiem miejsc w rekrutacji podstawowej są umieszczane

na liście oczekującychnaprzyjęcie i mogą bracldział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełntająca odbywa się na bleżąco w ciągu roku szkolnego, w miarę posiadania

wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

Wnioski o przyjęcie dziecka do Gminnego Żłobka w Trzebnicy lub Gminnego Klubu

Dziecięcego w Gminie Trzebnica wchodzących w skład Zespołu placówęk Żłobka i Klubow

Dziecięcych Gminy Trzebnica możnapobrać w siedzibie żłobka i klubu dziecięcego 1ub pobraĆ

ze strony intemetowej: http:llzlobekl.edupage.org/, a następnie złożyó w danej placówce

w określonym terminie, bezpośrednio w godzinach jej praet, za pośrednictwem poczty

tradycyjnej lub poczty elektronicznej: rekrutacja.zlobektrzebnica@gmail.com .

§2.

Wykonanie Zarządzenta powierzam Dyrektorowi Zespofu placówek Żłobkai Klubów Dziecięcych

Gminy Trzebntca.

§3.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronach

internetowych Gminy Trzęhnica i Zespołu placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy

Trzębnica oraz na tablicach informacyjnych Gminnego Złobka w Trzebnicy i Gminnych Klubów

Dziecięcych w Gminie Trzebnica wchodzących w skład w/w Zespołu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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