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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/2020
Dyrektora Żłobka Gminnego Maluch w Łukowie
z dnia 11.05.2020 r.
w sprawie ustalenia zasad rekrutacji dzieci
do Żłobka Gminnego Maluch w Łukowie

Regulamin rekrutacyjny dzieci
do Żłobka Gminnego „Maluch” w Łukowie

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019 poz. 409
z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XVI/122/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka
Gminnego „Maluch” w Łukowie.

§ 1.
Kontynuacja pobytu dziecka w Żłobku Gminnym Maluch w Łukowie
1. Dzieci kontynuujące pobyt w żłobku nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2020/2021.
2. Rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu
pobytu dziecka w żłobku w sekretariacie Żłobka Gminnego Maluch w Łukowie lub
do opiekunek dziecięcych w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji, a w sytuacji,
gdy zajęcia w żłobku będą odwołane ze względu na pandemię COVID-19 ww. deklaracje należy
wysłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@maluchlukow.pl
§ 2.
Rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka Maluch w Łukowie na rok szkolny 2020/2021
1. Wstępna rekrutacja do Żłobka Gminnego Maluch w Łukowie na rok szkolny 2020/2021 składa
się z 6 etapów określonych w Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.
2. Rodzice mogą składać Formularze rekrutacyjne do Żłobka Gminnego Maluch
w Łukowie na rok szkolny 2020/2021 przez cały rok szkolny.
3. Przyjęcia do Żłobka będą realizowane w zależności od liczby wolnych miejsc.
4. Formularz rekrutacyjny należy składać do sekretariatu Żłobka lub do opiekunek dziecięcych w
terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji, a w sytuacji, gdy zajęcia w placówce będą
odwołane ze względu na pandemię COVID-19, należy je wysłać pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@maluchlukow.pl
|
|
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§ 3.
Zasady Dokonywania naboru dzieci do Żłobka.

1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat.
2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 4 rok życia, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym.

3. Liczba miejsc w żłobku wynosi 60.
4. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują na
terenie Gminy Łuków oraz spełniają kryteria projektu „ Najmłodsi” realiowanego
w okresie 01.02.2020 r do 2021-08-31 r. przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w partnerstwie z Gminą Łuków.

5. Regulamin projektu Najmłodsi jest dostępny w budynku Żłobka, został również zamieszczony na
stronie Gminy Łuków w zakładce Żłobek/Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

6. Dzieci zamieszkujące poza Gminą Łuków zostaną przyjęte do Żłobka, gdy zostaną zaspokojone
potrzeby mieszkańców Gminy Łuków oraz placówka będzie posiadała wolne miejsca.

7. W przypadku, gdy liczba wniosków przekracza liczbę miejsc w Żłobku w pierwszej kolejności do
Żłobka powinny być przyjmowane dzieci z największą liczbą uzyskanych punktów
(z uwzględnieniem pkt. 4 i 5). Punkty przyznawane są według kryteriów określonych poniżej:
1) dzieci z rodzin wielodzietnych - troje i więcej (0-1 pkt.);
2) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (0-1 pkt.);
3) dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów), pracujących zawodowo lub uczących się
na studiach dziennych (0-2 pkt.);
4) dzieci
rodzica
(prawnego
opiekuna),
wobec
którego
orzeczono
znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (0-1 pkt.);
5) dzieci objęte pieczą zastępczą (0-1 pkt.);
6) dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka (0-1 pkt.);
7) dzieci, których rodzice aktualnie odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Łuków punktacja dla obojga rodziców (0-2 pkt.).

8. W sytuacji, gdy dwoje lub więcej dzieci uzyskało taką samą liczbę punktów, a liczba wolnych
miejsc jest niewystraczająca, Komisja bierze pod uwagę datę złożenia wniosku. Dziecko, którego
rodzice/opiekunowie prawni wcześniej złożyli wniosek, zostaje przyjęte do żłobka.

9. W przypadku braku wolnych miejsc dziecko wpisywane jest na listę oczekujących.
10. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy

oczekujących do danej grupy wiekowej o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny
termin i warunki przyjęcia dziecka.

11. Jeśli na liście rezerwowych jest dziecko spoza Gminy Łuków, a do żłobka wpłynął Formularz
Zgłoszeniowy dziecka zamieszkałego w Gminie Łuków, dziecko z Gminy ma pierwszeństwo
przed dzieckiem zapisanym na liście rezerwowej.

§ 4.
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Zadania Dyrektora Żłobka
Dyrektor odpowiada za wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji dzieci do Żłobka:
1) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego regulaminu;
2) powołanie Komisji Rekrutacyjnej w skład, której mogą wchodzić pracownicy Żłobka
i przedstawiciele organu prowadzącego Żłobek w sytuacji, kiedy liczba zgłoszeń do Żłobka
przekroczy liczbę miejsc;
3) wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym regulaminie;
4) wydawanie i przyjmowanie „Formularza rekrutacyjnego do Żłobka”;
5) przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
6) sprawdzenie wszystkich dostarczonych dokumentów
i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

pod

względem

formalnym

a) datę urodzenia dziecka,
b) miejsce zamieszkania dziecka,
c) czas pobytu dziecka w Żłobku,
d) pracę rodziców,
e) czytelność zapisów i pieczęci we wniosku oraz innych dokumentach.

§ 5.
Przepisy końcowe
1. Wzory dokumentów są dostępne w sekretariacie żłobka oraz u opiekunek dziecięcych, a także
na stronie internetowej Gminy Łuków – Zakładka Żłobek.
2. Dokumenty należy
złożyć w terminach określonych w Harmonogramie postępowania
rekrutacyjnego . Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo
(o przyjęciu nie decyduje kolejność składania kart).

