Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka „Maluch” przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

§1
1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywać się będzie na rok trwający od 1 września 2017 r.
do 31 sierpnia 2018 r.
2. Rekrutacji dokonuje Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora Żłobka „Maluch”
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
3. W ciągu roku, w sytuacji zwolnienia się miejsca w poszczególnych grupach, dzieci mogą
być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad.
§2
Warunki rekrutacji:
1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
 studentów oraz osób zatrudnionych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Głogowie lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów
cywilno-prawnych;
 które uczęszczały do żłobka w roku poprzedzającym rok, którego wniosek dotyczy;
 obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się;
 rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się;
 z rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej).
2. Przyjmowane są dzieci, które do 1 września 2017 r. ukończą co najmniej 1 rok życia i do
końca roku 2017 nie ukończą 3 lat.
3. Przyjmowane są dzieci na stałe zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miejskiej
Głogów.
4. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście oczekujących
na przyjęcie do Żłobka.
5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie
z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.
6. W przypadku wolnych miejsc, do Żłobka mogą być przyjęte dzieci nie spełniające kryterium
określonego w ust.1.
§3
Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Głogowie można składać u dyrektora żłobka lub osoby wyznaczonej od 01.03.2017r.17.03.2017r., w dni robocze, w godz. 7:00 – 16:00.

§4
Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobka:
01.03.2017 r. - 17.03.2017 r. – pobieranie/wydawanie i składanie Karty zgłoszenia dziecka
do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
Druk można pobrać w siedzibie żłobka lub ze strony internetowej
http://maluch.pwsz.glogow.pl/. Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione karty
wraz z potwierdzeniem miejsca zatrudnienia obojga rodziców (jeżeli dotyczy);
20.03.2017 r. – powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
20-03.2017 r. – 23.03.2017r. prace Komisji Rekrutacyjnej;
27.03.2017r. – podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych dzieci.
§5
1. Wyniki rekrutacji podaje się do wiadomości po zakończeniu prac komisji poprzez
informację osobistą lub telefoniczną. Nie przewiduje się publikacji imiennej listy dzieci
przyjętych do żłobka.
2. Dziecko zakwalifikowane do żłobka obciąża opłata wpisowa na rzecz PWSZ w Głogowie
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), która jest płatna w dniu podpisania
niniejszej umowy przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Opłata wpisowa nie
podlega zwrotowi.
§6
Rodzic lub opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka na nowy
rok, zgłasza w terminie od 03.04.2017 – 07.04.2017r. do godz. 14.00, czy skorzysta z przyznanego
miejsca. W wypadku braku potwierdzenia, miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących.

§7
Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela dyrektor żłobka lub osoba
wyznaczona osobiście lub telefonicznie (076 832 04 41),w godzinach urzędowania tj. 7:00 – 14:00
od poniedziałku do piątku.
§8
Nierozłączną częścią niniejszych zasad jest:
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik nr 1 do Zasad rekrutacji dzieci do Żłobka „Maluch” przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA na rok 2017/2018
Żłobek przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
IMIONA

NAZWISKO

NR PESEL

DATA URODZENIA (dzień

-

-miesiąc-rok)

-

MIEJSCE URODZENIA

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA

ULICA

KOD POCZT.

ULICA
MIEJSCOWOŚĆ

-

KOD POCZT.

3. DANE MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO

MIEJSCOWOŚĆ

-

DANE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

Adres stałego zamieszkania
ULICA

ULICA

NR DOMU
KOD POCZT.

Adres stałego zamieszkania

NR LOKALU

-

NR DOMU
KOD POCZT.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCOWOŚĆ

TEL- DOMOWY

TEL- DOMOWY

TEL-PRACA

TEL-PRACA

TEL. KOM.

TEL. KOM.

NR DOWODU

NR DOWODU

NR LOKALU

-

4. STATUS RODZICÓW

STUDENT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

TAK OD ROKU………./
NIE

TAK OD ROKU………./
NIE

NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY ORAZ NR
TELEFONU

PIECZĘĆ ZAKŁADU PRACY

PIECZĘĆ ZAKŁADU PRADCY

KRYTERIA REKRUTACYJNE (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź):
Dziecko obojga rodziców/opiekunów
prawnych pracujących (w wymiarze
pełnego etatu)/ rodziców/opiekunów
prawnych studiujących/uczących się (w
systemie dziennym)

Dziecko
ma
orzeczony
stopień
niepełnosprawności lub
opinie o
potrzebie wczesnego wspomagania

Dziecko posiada rodzeństwo do 18 roku
życia lub do 25. uczące się w systemie
dziennym
Liczba rodzeństwa: ........................
Dziecko
rodziców
samotnie
wychowujących dzieci, pracujących
zawodowo lub uczących się w systemie
dziennym
Dziecko uczęszczało do żłobka w roku
poprzedzającym rok, którego wniosek
dotyczy

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (NP. ŻYWIENIOWE, ALERGIE POKARMOWE I INNE ALERGIE, ITP.)

1.
2.

3.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (art. 233 k.k.) oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych
informacji skutkuje odpowiedzialnością karną oraz skreśleniem z listy rekrutacyjnej lub z listy dzieci uczęszczających do żłobka
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także wprowadzanie ich do systemów
informatycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó źn. zm.) w celu
przeprowadzenia rekrutacji i jej kontroli .
Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie powiadomię o nich dyrektora żłobka.

Data złożenia wniosku (dzień
-miesiąc-rok)

-

-

PODPIS MATKI / OPIEKUNKI

PODPIS OJCA / OPIEKUNA

