REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OTWOCKU
Rok szkolny 2017/2018

I.

Postanowienia ogólne.

1. Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Otwocku prowadzona jest w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności każdego roku na dany rok szkolny.

2. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w niniejszym regulaminie.
3. Regulamin zostaje podany do powszechnej wiadomości na tablicy ogłoszeń na terenie
placówki.

4. Rekrutacja dzieci do żłobka dotyczy dzieci zamieszkałych wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi
opiekunami) na terenie miasta Otwocka, pracujących i pozostawiających swoje dochody dla
Miasta Otwocka.

5. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

II.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

1. 01.02.2017 r.- 28.04.2017 r.
- pobieranie i składanie ,, Kart zgłoszenia dziecka do żłobka”. Kartę będzie można pobrać
osobiście w placówce żłobka lub ze strony internetowej pod adresem www.zlobekotwock.pl
2. 28 kwietnia 2017 r.- zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych, powołanie Komisji
Rekrutacyjnej,
3. 04 maja 2017 r. - utworzenie listy chętnych,
4. 05 – 15 maja 2017 r. - posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej,
5. 16 maja 2017 r. godz. 9:00 - ogłoszenie w placówce listy dzieci zakwalifikowanych do
przyjęcia do żłobka od września 2017 r.
6. 17 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. godz. 16:00 – rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają się
do żłobka w celu potwierdzenia pisemnej woli zapisu dziecka, które zakwalifikowało się do
przyjęcia poprzez podpisanie umowy o korzystaniu z usług żłobka od 01 września 2017 r. oraz
uzupełnienia dokumentacji pielęgnacyjno – opiekuńczej. Niedopełnienie tego obowiązku
skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych do Żłobka.

7. 30 maja 2017 r. – ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny
2017/2018 do żłobka,

8. 06 czerwca 2017 r. godz. 17:00 – zebranie informacyjne dla rodziców, których dzieci
rozpoczną uczęszczanie do żłobka od września 2017 r.

III.

Zasady postępowania rekrutacyjnego.

1. Do żłobka prowadzonego przez Miasto Otwock przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesięcy
do lat 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor żłobka może przyjąć dziecko,
w wieku do 4 lat.

2. Podstawą do zgłoszenia dziecka do żłobka jest wypełniona, podpisana przez oboje rodziców
i złożona w terminie ,, Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” oraz inne dokumenty dołączane
w miarę potrzeb. Stanowią one podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej.

3. Podstawowa rekrutacja dzieci do żłobka na terenie miasta Otwocka odbywa się raz w roku.
4. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i
edukację w żłobku.

5. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną. Może być przekroczona tylko
w okresie adaptacyjnym.

6. Zasady pierwszeństwa przyjęcia dziecka do żłobka i możliwość uzyskania maksymalnej liczby
punktów wynikają z treści statutu żłobka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/88/11
Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 r.

7. Każdemu z kryteriów przypisano punktację liczbową w następujący sposób:
a/ rodzic mieszkający na terenie miasta Otwocka - 10 pkt,
b/ odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego w Otwocku i pozostawia go dla
miasta Otwocka – 10 pkt,
c/ rodzice pracujący
- praca w wymiarze pełnego etatu – 10 pkt
- ¾ etatu – 7 pkt
- ½ etatu – 5 pkt
- ¼ etatu – 3 pkt
( W przypadku udokumentowanego samotnego macierzyństwa/ojcostwa punkty liczymy mnożąc przez 2).
d/ rodzice studiujący, uczących się w systemie dziennym – 10 pkt,
e/ rodzic, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 10 pkt,
f/ dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo w żłobku – 5 pkt,
g/ dziecko, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie zastępczej lub rodzinie objętej
nadzorem kuratora – 5 pkt,
h/ dziecko, którego dotyczy wniosek oczekuje na przyjęcie do żłobka drugi rok – 5 pkt.

8. Rodzic ma obowiązek udokumentowania kryteriów dotyczących przyjęcia dziecka. Sposób
dokumentowania kryteriów stanowi zał. nr 1. Regulaminu Rekrutacji.

9. Do placówki nie zostaną przyjęte dzieci rodziców, którzy zalegają z opłatą za żłobek.
10. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na
zasadach odrębnych ( kwalifikacja w trybie indywidualnym). Rodzice do karty zgłoszenia
dołączają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające

posiadanie przez dziecko dysfunkcji rozwojowej ( zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię
wydaną przez specjalistę). Przyjęcie dziecka do żłobka, który nie jest żłobkiem integracyjnym,
zależy od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu na
stan zdrowia dziecka.

11. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby dzieci od liczby miejsc, obligatoryjnie przyjęte są
wszystkie zgłoszone dzieci, bez konieczności powoływania komisji rekrutacyjnej.

IV.

Skład i zadania Komisji Rekrutacyjnej.

1. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
żłobka.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a/ dyrektor żłobka,
b/ przedstawiciele kadry dydaktyczno-opiekuńczej,

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora żłobka Prezydent Miasta Otwocka
typuje do komisji przedstawiciela organu prowadzącego.

4. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor żłobka.
5. Komisja Rekrutacyjna pracuje uwzględniając zasady określone w niniejszym regulaminie oraz
w statucie.

6. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, którego załącznikiem w
ostatnim etapie postępowania jest:
a/ lista dzieci przyjętych do żłobka,
b/ lista dzieci oczekujących i nieprzyjętych do żłobka.

V.

Zadania dyrektora jako przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

1. Dyrektor żłobka w formie pisemnej na tablicy informacyjnej ogłasza rekrutację, przedstawia
harmonogram jej przebiegu, kieruje wydawaniem i przyjmowaniem kart zgłoszenia oraz
innych dokumentów przedkładanych przez rodziców.

2. Dyrektor sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym.
3. Sporządza listę chętnych na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
4. Organizuje posiedzenia i kieruje pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa.
5. Nadzoruje pod względem merytorycznym prawidłowość sporządzania dokumentacji.

VI.

Przepisy końcowe.

1. Prezydentowi Miasta Otwocka przysługuje prawo dokonania zmian decyzji Komisji
Rekrutacyjnej w trybie zalecenia organizacyjnego, w przypadkach stwierdzenia niezgodności
z niniejszym regulaminem i ogólnie istniejącymi przepisami.

2. W trakcie roku dzieci przyjmowane są do żłobka w miarę wolnych miejsc.
3. W przypadku nie przyjęcia dziecka do żłobka rodzice mają prawo do złożenia odwołania do
Prezydenta Miasta Otwocka w ciągu 7 dni od wywieszenia list dzieci.
Decyzja Prezydenta jest ostateczna.

4. Żłobek Miejski w Otwocku zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzania
dodatkowych postanowień.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW PRZYJĘCIA / zał. nr 1/.

1. Rodzice potwierdzają swoje zamieszkanie np. dowodem osobistym lub pierwszą stroną
PIT-u ( zeznania podatkowego), zaświadczeniem z Urzędu Miasta Otwocka.

2. Dla ,,dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny lub inne
dokumenty potwierdzające stan cywilny, wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw
rodzicielskich lub separacji, zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary
pozbawienia wolności, lub inny dokument potwierdzający w/w sytuację.

3. Rodzice, prawni opiekunowie, których dotyczy niepełnosprawność dostarczają dokument
stwierdzający rodzaj niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy czy niezdolności do
samodzielnej egzystencji.

4. Rodzice korzystający z pomocy społecznej składają aktualne zaświadczenie z Ośrodka
Pomocy Społecznej.

5. Rodzice pracujący potwierdzają wymiar, czas pracy stosownym zaświadczeniem z zakładu
pracy lub wydruk - CEIDG potwierdzający prowadzoną działalność gospodarczą.

6. Potwierdzeniem dla rodziców uczących się w trybie dziennym jest stosowne zaświadczenie
z uczelni, szkoły, placówki oświatowej.

