REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI
DO PRYWATNEGO ŻŁOBKA "WESOŁY GAWROSZEK" W GOWARZEWIE
Rok szkolny 2021/2022
Do żłobka uczęszczają dzieci od 1 roku do 3 lat.
Opieka nad dzieckiem jest sprawowana do ukończenia roku szkolnego,
w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
I. Warunki przyjmowania dzieci
1. Rekrutacja do żłobka odbywa się w miesiącu lutym/marcu ( dokładne daty będą
podane w styczniu danego roku), na podstawie wniosku złożonego przez rodziców
(opiekunów) w formie pisemnej.
2. Dyrektor Żłobka po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, kieruje się
następującymi kryteriami przyjęć:
a. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające
na podstawie wypełnionej deklaracji o kontynuowanie opieki.
b. W drugiej kolejności przyjmowane jest rodzeństwo dzieci już uczęszczających do
żłobka lub przedszkola „Wesoły Gawroszek”
c. Zamieszkanie na terenie Gowarzewa lub gminy Kleszczewo
d. We wrześniu rozpoczynającym nowy rok szkolny dziecko ma ukończony 1 rok
życia
e. Dziecko obojga rodziców pracujących
f. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób
fizycznych za miniony rok w Gminie Kleszczewo
g. Zostanie dokonana opłata wpisowa przez Rodziców/ Opiekunów w terminie 14 dni
od dnia otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka.
3.

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do żłobka przekroczy liczbę miejsc:
a. pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci, których rodzice deklarują dłuższy czas
pobytu w żłobku.
b. Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie, na wniosek Rodzica wpisywane są na listę
dzieci oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w
ciągu roku szkolnego przez dyrektora żłobka.
c. Nabór w ciągu roku szkolnego odbywa się tylko w sytuacji, gdy żłobek dysponuje
wolnymi miejscami.

II. Wyjaśnienia warunków przyjmowania dzieci
1. W przypadku kryterium "Dziecko obojga rodziców pracujących" - na karcie
zgłoszeniowej powinno się znajdować potwierdzenie zatrudnienia przez zakład pracy
wraz z imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub należy dołączyć
zaświadczenie z zakładu pracy, ZUS, bądź z Urzędu Skarbowego o prowadzonej
działalności gospodarczej.
2. Rodzice zameldowani na pobyt czasowy dostarczają zaświadczenie o zameldowaniu.
Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje skreśleniem z listy rekrutacyjnej lub z
listy dzieci uczęszczających do żłobka.

