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 2018 r.
do 31 sierpnia 2019 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 cywilnoprawnych;
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;
niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
z rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej).
2. Przyjmowane są dzieci, które do 1 września 2018 r. ukończą co najmniej 1 rok życia i do
końca roku 2018 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 01.03.2018r.16.03.2018r., w dni robocze, w godz. 7:00 – 16:00.

§4
Harmonogram rekrutacji dzieci do żłobka:
01.03.2018 r. - 16.03.2018 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/;
20.03.2018 r. – powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
20-03.2018 r. – 23.03.2018r. prace Komisji Rekrutacyjnej;
27.03.2018r. – podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych dzieci.
§5
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.
§6
Rodzic lub opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka na nowy
rok, zgłasza w terminie od 03.04.2018 – 06.04.2018r. 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 2018/2019
Żłobek przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
___________________________________________________________________________________

I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
1. Dane osobowe dziecka
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PESEL

Nazwisko

Data urodzenia

-

Miejsce urodzenia

Imię

Drugie imię

Obywatelstwo

-

2. Adres zamieszkania dziecka
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

3. Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeżeli adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Nr lokalu

4. Informacje dodatkowe o dziecku
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________

Czy dziecko jest pod stałą opieką lekarza specjalisty? Jeśli tak, to wpisać specjalność lekarza i powód stałej opieki
(np. informacja o alergiach, w tym pokarmowych potwierdzonych zaświadczeniem od lekarza z poradni specjalistycznej)

Dziecko niepełnosprawne?
(wpisać „TAK” lub „NIE”)
Dziecko wymagające specjalnej opieki?
(wpisać „TAK” lub „NIE”)
Dodatkowe ważne informacje o dziecku

II. DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW / OPIEKUNKÓW PRAWNYCH
1. Dane identyfikacyjne matki / opiekuna prawnego
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię

Nr i seria dowodu osobistego

Nazwisko

adres e-mail

telefon kontaktowy

miejsce pracy
(pieczątka zakładu pracy)

Adres stałego zamieszkania
(wpisać: ulica, miejscowość, kod pocztowy, powiat, gmina)

telefon służbowy

2. Dane identyfikacyjne ojca / opiekuna prawnego
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię

Nr i seria dowodu osobistego

Nazwisko

adres e-mail

telefon kontaktowy

miejsce pracy
(pieczątka zakładu pracy)

Adres stałego zamieszkania
(wpisać: ulica, miejscowość, kod pocztowy, powiat, gmina)

telefon służbowy

3. Status rodziców / opiekunów prawnych
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MATKA / OPIEKUN PRAWNY

Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Głogowie? (wpisać: „TAK” lub „NIE”; jeśli „TAK”, wpisać kierunek
studiów oraz rok rozpoczęcia studiów w PWSZ Głogów)

Pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Głogowie? (wpisać: „TAK” lub „NIE”)

OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY

III. KRYTERIA PRZYJĘĆ
Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo (w wymiarze pełnego etatu)
lub uczących się/studiujących (w systemie dziennym) (wpisać „TAK” lub „NIE”)
Niepełnosprawność dziecka (kandydata) potwierdzona stosownym orzeczeniem o
niepełnosprawności lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
(wpisać „TAK” lub „NIE”)
Wielodzietność rodziny (3 dzieci i więcej) (wpisać „TAK” lub „NIE”)
Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dzieci pracujący zawodowo lub uczący się/studiujący
(w systemie dziennym) (wpisać „TAK” lub „NIE”)
Dziecko uczęszczało do żłobka w roku poprzedzającym rok, którego wniosek dotyczy
(wpisać „TAK” lub „NIE”)

Oświadczenia:
1.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka w sposób nie naruszający jego godności i
bezpieczeństwa w czasie wycieczek, uroczystości, zabaw i zajęć opiekuńczych, wychowawczych i kształcących w żłobku i
publikowanie ich na stronach internetowych żłobka, wykorzystanie w artykułach, wydawnictwach promujących
dorobek placówki.
2.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* w przypadku braku kontaktu z rodzicami – na leczenie szpitalne w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas pobytu w żłobku oraz na udzielenie pierwszej pomocy
przedmedycznej.
3.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na gromadzenie/pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie danych
identyfikacyjnych i dziedzinowych dziecka (art. 7 pkt.5, art. 23 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 j.t. ze zm.).
4.Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w niniejszej „Karcie zgłoszenia”,
niezwłocznie powiadomię o nich dyrektora żłobka.
*niepotrzebne skreślić

Pouczenia:
1.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
2.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 .
3.Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie powiadomię o nich
dyrektora żłobka.
Data wypełnienia wniosku

-

-

Data wpływu wniosku

-

Podpis matki/prawnego opiekuna

-

podpis Dyrektora lub osoby uprawnionej

Podpis ojca/prawnego opiekuna

