
Zasady rekrutacji do  Zaczarowanego   Żłobka Misia Uszatka 

w Kurowie

 Informacja o zasadach przyjmowania dzieci do żłobka, obowiązujących
kryteriach przyjęć  oraz dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów

rekrutacyjnych:

1. Do Żłobka mogą być przyjmowane, dzieci spełniające łącznie następujące
kryteria:

1) są zdrowe ,
2) w  wieku  od  ukończenia  20  miesiąca  życia  (  w  dniu  1  września  2021  r.)

–  do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia 
3) których rodzice/prawni opiekunowie są mieszkańcami Gminy Kurów i spełniają

co najmniej jeden z poniższych kryteriów:
a) uczą się w systemie dziennym,
b) pracują  zawodowo  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy  lub  posiadają

zarejestrowaną działalność gospodarczą, 
c) pracują w gospodarstwie rolnym,
d) posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności,  albo jedno z rodziców

posiada  orzeczony  stopień  niepełnosprawności,  a  drugie  pracuje
zawodowo  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy  lub  uczy  się  w  systemie
dziennym, 

4) zostały  zakwalifikowane  przez  lekarza  przy  uwzględnianiu  oprócz  wieku  –
ogólnego rozwoju dziecka.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, są:

a)ust.1,  pkt  .1  –  zaświadczenie  od  lekarza,  że  dziecko  jest  zdrowe  i  może
uczęszczać  do żłobka,
b)ust.1, pkt .3, ppkt. a) – potwierdzenia nauki w systemie stacjonarnym z uczelni,
c)ust.1  pkt.3,ppkt.b)  -  potwierdzenie  z  zakładu  pracy  faktu  zatrudnienia  
lub   zaświadczenie  o  wpisie  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  
o Działalności Gospodarczej lub odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego.
d)ust.1  pkt.3,ppkt.  c  -  potwierdzenie  z  zakładu  pracy  faktu  zatrudnienia,
potwierdzenie  nauki  w  systemie  stacjonarnym  z  uczelni,  decyzja  o  orzeczonym
stopniu  niepełnosprawności  jednego  lub  obojga  rodziców/opiekunów  prawnych
posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.



3. Pierwszeństwo  w  przyjęciu  do  Żłobka  mają  w  następującej  kolejności
dzieci:

1) posiadające  rodzeństwo  uczęszczające  do  przedszkola  na  terenie  Gminy
Kurów, 

2) z rodzin wielodzietnych, których rodzice spełniają co najmniej jedno kryterium
określone w ust. 1 pkt.3,

3) matek  lub  ojców  pracujących  i   samotnie  wychowujących  dzieci  poprzez
złożenie  pisemnego  oświadczenia  o  samotnym  wychowywaniu  dzieci  
 –  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  
- i  spełniających przynajmniej jeden                z warunków określonych
 w ust. 1 pkt. 3,

4) których  oboje  z  rodziców  spełniają  przynajmniej  jeden  z  warunków
określonych  
w ust. 1 pkt. 3,

5) z rodzin zastępczych,
6) na podstawie opinii sądu, Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych organizacji

stwierdzających,  że  uczęszczanie  dziecka  do  żłobka  jest  wskazane  
ze względu na dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój psychofizyczny.

4. W  przypadku  większej  liczby  dzieci  zgłoszonych  od  liczby  miejsc  w  Żłobku    
o kolejności przyjęć dzieci decyduje spełnienie jak największej liczby kryteriów. 

5. W  przypadku  nieprzyjęcia  dziecka  do  Żłobka,  zostaje  ono  wpisane  na  listę
oczekujących na przyjęcie. W przypadku rezygnacji uczęszczającego już dziecka
do Żłobka na jego miejsce zostaje przyjęte dziecko, które było wpisane zgodnie
 z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.


