
Zarządzenie Nr 2/2021 

Dyrektora Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie 

z dnia 09.02.2021r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 

2021/2022 do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 
 
 

 

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ.U. 2018 

poz. 603), § 11 Statutu Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Głogowie oraz § 5 Procedury naboru dzieci do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Głogowie wprowadzonej Zarządzeniem nr 1/2021 z dnia 08.02.2021r. 

Dyrektora Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Głogowie, zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1 

 

Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  a także liczbę punktów możliwą do 

uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2021/2022 stanowiące załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 2 

 

O treści zarządzenia zostaną poinformowani rodzice i wszyscy pracownicy żłobka poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej żłobka. 

 
 

§ 3 
 
Za realizację zarządzenia odpowiedzialny jest dyrektor Żłobka „Maluch” przy Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021  

Dyrektora Żłobka „Maluch” przy PWSZ w Głogowie  

z dn. 09.02.2021 r. 

 

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH KRYTERIÓW,  

A TAKŻE LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWA DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

DO ŻŁOBKA „MALUCH” PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWJ   

W GŁOGOWIE  

 

Lp. Kryterium Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

spełnienia kryterium 

Liczba 

punktów 

Kryteria obligatoryjne (dostępu) 

1. Wiek dziecka – zgodnie ze Statutem żłobka 

Kryteria podstawowe 

1. Rodzic/opiekun prawny posiada status 

studenta lub pracownika Państwowej Wyższej 

Szkoły Podstawowej w Głogowie 

Student: zaświadczenie z dziekanatu 

potwierdzające status studenta PWSZ  

w Głogowie 

Pracownik: potwierdzenie na karcie 

zgłoszenia zakładu pracy 

 

 

25 

2. Wielodzietność rodziny Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata (załącznik nr 3) 

20 

3. Rodzic/opiekun prawny samotnie 

wychowujący dziecko pracujący zawodowo 

lub uczący się/studiujący (w systemie 

dziennym) lub prowadzący działalność 

gospodarczą  

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu lub oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem (załącznik nr 

4) 

15 

4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata 

pracujący zawodowo (w wymiarze pełnego 

etatu), prowadzący działalność gospodarczą, 

uczący się/ studiujący (w systemie dziennym) 

Potwierdzenie na karcie zgłoszenia 

zakłady pracy o zatrudnieniu lub 

aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji 

i informacji o Działalności Gospodarczej 

lub zaświadczenie z uczelni zawierające 

informacje o stacjonarnym systemie 

studiów 

10 

 

 


