
Zarządzenie Nr 1/2022 

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

z dnia 28.03.2022r. 

 

w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Głogowie na rok 2022/2023 

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1 Statutu Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Głogowie, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Podstawą przyjęcia dzieci do żłobka na rok 2022/2023 jest „Procedura naboru dzieci do Żłobka 

„Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na rok szkolny 2022/2023”, 

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
  



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022 

Dyrektora Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Głogowie z dn. 28.03.2022r. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
PROCEDURA NABORU DZIECI 

DO ŻŁOBKA „MALUCH” PRZY PAŃSTWOWEJ 

WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE 

na rok szkolny 2022/2023 



 

Rozdział 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

 

Procedura naboru dzieci do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Głogowie, zwana dalej „Procedurą” ustala kryteria i zasady naboru dzieci do Żłobka 

„Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 

zwanego dalej „Żłobkiem”. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w Procedurze naboru mowa jest o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów 

prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
 

Rozdział 2 
 

ZASADY NABORU 
 

§ 3 

 

1. Żłobek przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności. 

2. Nabór do Żłobka obejmuje dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia  

3 roku życia w danym roku szkolnym lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione 

jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek rodziców/opiekunów 

prawnych – do 4 roku życia. 

3. Dzieci już uczęszczające do Żłobka będą przyjmowane na kolejny rok szkolny 

automatycznie w procesie rekrutacji, na podstawie złożonej przez rodziców  

w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia dziecka, pod warunkiem spełnienia kryteriów 

naboru. 

4. Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny przeprowadza się na wolne miejsca  

w Żłobku. 

 

Rozdział 3 
 

KONTYNUACJA POBYTU DZIECI W ŻŁOBKU 

 

§ 4 

 

1. Dzieci już uczęszczające do Żłobka będą przyjmowane automatycznie w procesie 

rekrutacji, na podstawie złożonych przez rodziców Kart zgłoszenia dziecka, pod 

warunkiem spełnienia kryteriów naboru. 



2. Deklarację należy złożyć w Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w terminie wskazanym w § 6 niniejszej 

Procedury. 

3. Niezłożenie Karty zgłoszenia dziecka w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją  

z korzystania z usług Żłobka. 

4. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do Żłobka rodzice zobowiązani są do zawarcia umowy. 

5. Niepodpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w § 6 niniejszej Procedury 

równoznaczne jest z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy dzieci 

przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z listy oczekujących. 

 

Rozdział 4 

 

KRYTERIA NABORU DO ŻŁOBKA 

 

§ 5 
 

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci wg następujących kryteriów: 

a) studentów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na 

rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku 

niewykorzystania miejsc przez dzieci ww. osób oraz wyrażenia zgody przez 

uczelnię możliwe jest objęcie opieką dziecka innej osoby, 

b) które uczęszczały do żłobka w roku poprzedzającym rok szkolny, którego wniosek 

dotyczy, 

c) z rodziny wielodzietnych (3 dzieci i więcej), 

d) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo 

lub uczących się w systemie dziennym, 

e) obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym. 

 

 

Rozdział 5 

 

TERMINY NABORU 

 

§ 6 

 

ETAP/CZYNNOŚĆ ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE LICZBA DNI 

ROBOCZYCH 

Składanie przez rodziców Kart Zgłoszenia 

dziecka  

 

31.03.2022 r. 

 

21.04.2022 r. 

(do godz. 14:00) 

 

15 

Weryfikacja wniosków przez Komisję 

kwalifikacyjną 

22.04.2022 r. 22.04.2022 r. 1 



Udostępnienie rodzicom informacji  

o wynikach rekrutacji – lista dzieci 

przyjętych i lista rezerwowa 

22.04.2022 r. 

godz. 12:00 

 

- 

 

- 

Podpisywanie umów przez rodziców  04.05.2022 r. 11.05.2022 r. 6 

 

 

Rozdział 6 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW 

 

§ 7 

 

1. Nabór prowadzony jest w formie Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka „Maluch” przy 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w żłobku, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do Procedury. 

2. Karty zgłoszenia dostępne są w Żłobku/Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (pok. 119) lub na stronie 

internetowej Żłobka. 

3. Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Żłobka należy złożyć w wyznaczonym terminie  

w Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Głogowie (pok. 119). 

4. Do Kary zgłoszenia należy dołączyć dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów 

naboru określonych w § 5 Procedury: 

a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

b) zaświadczenie z wyższej uczelni potwierdzające, że rodzic/rodzice studiują  

w systemie dziennym, 

c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, której wzór stanowi załącznik 

nr 2 do Procedury, 

d) oświadczenie rodzica o samotnym wychowaniu dziecka, której wzór stanowi 

załącznik nr 3 do Procedury. 

 

Rozdział 7 
 

KOMISJA KWALIFIKACYJNA 

 

§ 8 

 

1. Naboru dzieci dokonuje Komisja kwalifikacyjna w składzie: Dyrektor Żłobka jako 

przewodniczący oraz dwóch członków komisji. 

2. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor Żłobka na każdy rok naboru. 

3. Z prac Komisji sporządzany jest protokół podpisany przez każdego z jej członków. 



4. Dyrektor sporządza i podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych i listę rezerwową 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.  

 

§ 9 

 

1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do Żłobka rodzice zobowiązani są do zawarcia umowy.  

2. Niepodpisanie umowy przez rodziców w terminie wskazanym w § 6 niniejszej Procedury 

równoznaczne jest z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy 

przyjętych. 

3. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie  

z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie. 

 

Rozdział 8 

  

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 10 

 

1. Karty przesłane pocztą lub drogą mailową nie będą rozpatrywane. 

2. Kolejność składania kart nie ma wpływu na wyniki naboru. 

3. Gdy w okresie rekrutacji dyrektor Żłobka jest nieobecny (np. z powodu zwolnienia 

lekarskiego), rekrutację przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora Żłobka. 



                                 Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ŻŁOBKA „MALUCH” PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2022 - 2023 

___________________________________________________________________________________ 

 
I. Dane dziecka 

 
1. Dane osobowe dziecka 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PESEL                                       Nazwisko                                                            Imię                                        Drugie imię 

                 

 
Data urodzenia                       Miejsce urodzenia                                          Obywatelstwo 

  -   -                                 

 

2. Adres zamieszkania dziecka 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ulica                                                                                                                                                         Nr domu             Nr lokalu 

                                   

 

Kod   pocztowy     Miejscowość 

  -      

 

Województwo                                                     Powiat                                                           Gmina 

     

 
 

3. 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/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dodatkowe ważne informacje o dziecku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



II. Dane rodziców / prawnych opiekunów

 
Dane matki / prawnej opiekunki dziecka 

 

Imię                                 Nazwisko 

   

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Adres e - mail 
 

 
PESEL 

           

 
Miejsce pracy (pieczątka zakładu pracy) 

 
 
 
 

 
 

Telefon służbowy (zakładu pracy) 

 
 
Wymiar etatu 

 

 

Czytelny podpis osoby potwierdzającej  
zatrudnienie (wraz z pieczątką) 

 
 
 
 

 
 
Adres zamieszkania 
 
Ulica                                          Nr domu/lokalu 

   

 
Kod   pocztowy     Miejscowość 

  -      

 
Gmina 

 

 

 

Dane ojca / prawnego opiekuna dziecka 

 

Imię                                 Nazwisko 

   

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Adres e - mail 
 

 
PESEL 

           

 
Miejsce pracy (pieczątka zakładu pracy) 

 
 
 
 

 
 

Telefon służbowy (zakładu pracy) 

 
 
Wymiar etatu 

 

 

Czytelny podpis osoby potwierdzającej  
zatrudnienie (wraz z pieczątką) 

 
 
 
 

 
 
Adres zamieszkania 
 
Ulica                                          Nr domu/lokalu 

   

 
Kod   pocztowy         Miejscowość 

  -      

 
Gmina 

 

 

III. Kryteria przyjęć  
1. 1

1 
Rodzic/opiekun prawny posiada status studenta lub pracownika Państwowej 
Wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie 

TAK* NIE* 

 Wielodzietność rodziny (3 dzieci i więcej) TAK* NIE* 

 Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dzieci pracujący zawodowo lub 
uczący się/studiujący (w systemie dziennym) 

TAK* NIE* 

 Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo                          
(w wymiarze pełnego etatu) lub uczących się/studiujących (w systemie dziennym) 

TAK* NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Oświadczenia: 
1. Oświadczamy, że dziecko będzie korzystało z opieki żłobka w danym roku szkolnym i zobowiązujemy się do 

regularnego wnoszenia stałej miesięcznej opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w żłobku, zgodnie z 

aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Oświadczamy, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w niniejszej  „Karcie zgłoszenia 

dziecka”, niezwłocznie powiadomię o nich dyrektora żłobka. 

3. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U.2020 poz.1444) 

oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor żłobka może 

zażądać przestawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w niniejszej Karty. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rudnik@pwsz.glogow.pl. 

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu zapisania dziecka do żłobka w roku szkolnym 2022/2023, na 

podstawie udzielonej zgody z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia  

4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

4. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od chwili wygaśnięcia umowy bądź rezygnacji rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka z usług Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie,  

a w przypadku dzieci nieprzyjętych do placówki przez okres 5 lat od zakończenia rekrutacji. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora. 

6. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia ich 

przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie nierozpatrzeniem karty 

zgłoszenia do żłobka.  

 

Data wypełnienia wniosku      _ _   _ _ 2022 

Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

 

 

 
 

Data wpływu wniosku    _ _  _ _ 2022 

Podpis dyrektora lub osoby uprawnionej: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 
 

 

Głogów, dnia……………………… 
 

 

………………………………… 
imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

……………………................ 
adres zamieszkania 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż dziecko/dzieci 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

imię i nazwisko 

 

kandydujące do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie jest 

członkiem rodziny wielodzietnej. 

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  

w żłobku może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w niniejszym 

Oświadczeniu. 

 
 

 

………………………………… 
czytelny podpis Wnioskodawcy 



Załącznik nr 3 
 

 

Głogów, dnia …………………………… 
 
………………………………… 

imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

……………………................ 
adres zamieszkania 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko/dzieci 
 

 

…………………………………………………………….………………………………................ 
imię i nazwisko 

 

 

…………………………………………………………….………………………………................ 
imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………….………………………………................ 
imię i nazwisko 

 
 
 

 

kandydujące do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz nie 

wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  

w żłobku może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w niniejszym 

Oświadczeniu. 

 
 
 

 

…………………………………  
czytelny podpis Wnioskodawcy 


