Rekrutacja do Niepublicznego Żłobka „Wesołe Robaczki”
w Wasilkowie
ZAPISY NA ROK KALENDARZOWY 2017
PRZYJMOWANE BĘDĄ
OD 21 GRUDNIA DO 28 GRUDNIA 2016 ROKU.
(w przypadku wolnych miejsc rekrutacja
zostanie przedłużona)
1. Rekrutacja na rok 2017 odbywa się w formie papierowej. Dokumenty do pobrania
w placówce.
2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
Karty zgłoszenia dziecka do niepublicznego żłobka na miejsca współfinansowane z Gminy
Wasilków można składać w dniach 21-28 grudnia 2016 r.
1. Rekrutacja na rok kalendarzowy 2017 prowadzona jest w formie papierowej
2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone konkursem: „Organizacja
opieki sprawowanej w formie żłobka ogłoszonym przez Burmistrza Wasilkowa”.
3. Do żłobków dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji żłobkowej w danym
żłobku. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego. Rodzice/opiekunowie prawni winni spełniać kryteria
obligatoryjne podane w zasadach rekrutacji.
Terminarz rekrutacji:
· 21 – 28 grudnia 2016 r. do godziny 17.00 – składanie przez rodziców kart zgłoszenia dziecka
do niepublicznego żłobka na miejsca współfinansowane z Gminy Wasilków
· 28 – 29 grudnia 2016 r. – komisja rekrutacyjna wyłoni listę osób przyjętych na miejsca
współfinansowane przez Gminę Wasilków
· 30 grudnia 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych
wywieszane są w żłobku uczestniczącym w rekrutacji.
· 30 grudnia 2016 r. - podpisywanie przez rodziców umów ze żłobkiem, do którego dziecko dostało
się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w danym żłobku.

· 2 – 5 stycznia 2017 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych
miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy
przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora żłobka)
· po 5 stycznia 2017 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie
dyrektor żłobka

Zasady rekrutacji:
I. Dzieci zapisywane do żłobka po raz pierwszy.
Rodzice zapisując dziecko do żłobka po raz pierwszy wypełniają kartę zgłoszenia
do niepublicznego żłobka na miejsca współfinansowane z Gminy Wasilków wraz z załącznikami.
Należy ją złożyć w żłobku. Niezłożenie w terminie do 28 grudnia 2016 r. do godziny 17.00
wypełnionej karty zgłoszenia dziecka o przyjęcie do żłobka spowoduje nieuczestniczenie dziecka
w rekrutacji.
Uwaga:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 157), przyjmowane będą dzieci w wieku do lat 3.
Przy rekrutacji jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
II. Dzieci kontynuujące wychowanie żłobkowe
Dzieci kontynuujące wychowanie żłobkowe w dotychczasowym żłobku nie biorą udziału
w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie do 28 grudnia 2016 r. kartę zgłoszenia
do niepublicznego żłobka na miejsca współfinansowane z Gminy Wasilków, ponieważ winni
spełniać kryteria obligatoryjne. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu umowy w sprawie
korzystania z usług żłobka na kolejny rok kalendarzowy. Termin podpisywania umów ustala
dyrektor żłobka. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie żłobkowe będą podpisywać aneksy
do zwartych wcześniej umów.

III. Dzieci mające miejsce zameldowania poza Gminą Miejską Wasilków.
Rodzice dzieci zameldowanych poza Gminą Wasilków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci
do żłobka po zakończeniu rekrutacji. Żłobek dysponujący wolnymi miejscami na dzień 1 stycznia
2017 roku, ogłosi rekrutację uzupełniającą, w której mogą uczestniczyć rodzice nie spełniający
kryteriów obligatoryjnych. Tym samym nie będzie przysługiwało im wsparcie z Gminy
Wasilków.

IV. Dzieci zmieniające żłobek.
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego żłobka, niż to, do którego dziecko obecnie
uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych
zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym, rodzic
powinien wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do niepublicznego żłobka na miejsca
współfinansowane z Gminy Wasilków” i złożyć ją w żłobku.
Dane podawane w „Karcie zgłoszenia dziecka do niepublicznego żłobka na miejsca
współfinansowane z Gminy Wasilków” dotyczą dwóch obszarów:
Dane dotyczące dziecka:
- dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania na pobyt stały
lub czasowy – służą identyfikacji dziecka,
- dodatkowe informacje o dziecku (orzeczenie o niepełnosprawności, Karta Dużej Rodziny,
rodzeństwo uczęszczające do żłobka) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki
rekrutacji,
Dane dotyczące rodziców:
- dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, miejsca pracy, właściwy Urząd
Skarbowy – dane identyfikują rodziców, służą weryfikacji zaznaczonych kryteriów naboru,
- dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) - w procesie rekrutacji umożliwiają szybszy
przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach
rekrutacji; w przypadku dzieci przyjętych do żłobka służą zapewnieniu szybkiego kontaktu
pracowników żłobka z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka oraz
informowania o zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych; pola te są polami
wymaganymi.
Uwaga:
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym dziecko korzysta z wychowania żłobkowego w danym żłobku.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w żłobku, który przeprowadzał postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku,
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora żłobka została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Kryteria rekrutacyjne:
Uwaga: Do żłobka przyjmuje się dzieci zameldowane w Gminie Wasilków.
a) Kryteria obligatoryjne:
- zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dziecka na terenie Gminy Wasilków,
- rodzice/opiekunowie prawni dziecka rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych
w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku (dokumenty potwierdzające- kopia pierwszej
strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało
złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru
wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji
podatkowej UPO),
- wiek dziecka zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157).
b) Kryteria dodatkowe
Lp.

Kryteria dodatkowe

wartość
punktowa

1

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w stosunku pracy,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko

20

2

Rodzina dziecka korzystająca lub kwalifikująca się do objęcia
programem Karta Dużej Rodziny

20

3

Samotne wychowywanie dziecka

10

4

Niepełnosprawność dziecka

20

5

Niepełnosprawność rodziców/opiekunów prawnych dziecka- kryterium
stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko

10

6

Rodzeństwo dziecka uczęszcza lub będzie uczęszczało do tej samej
placówki

5

7

Kryterium dochodowe (wysokość średniego miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie za poprzedni rok kalendarzowy*):
- pierwszy próg dochodowy (do 900,00 zł/na osobę)
- drugi próg dochodowy (od 901,00 zł do 1 500,00 zł/na osobę)
- trzeci próg dochodowy (powyżej 1 501,00 do 2 000,00 zł/na osobę)

20
10
5

* Dochód zawarty w deklaracji podatkowej PIT za poprzedni rok kalendarzowy podzielony przez liczbę
osób w gospodarstwie domowym i przez 12 miesięcy

