Procedura elektronicznego naboru dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 7
na rok szkolny 2019/2020
Rekrutacja elektroniczna dostępna na stronie internetowej placówki
www.zlobek7.pl
rusza od 01.03.2019r. do 29.03.2019r.
Nabór dotyczy dzieci:
* urodzonych w latach: 2017, 2018, 2019
(od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
kończy 3 lata )
* rodziców/opiekunów pracujących zawodowo w wymiarze pełnego etatu
lub uczących się w systemie dziennym;
* zamieszkałych w Zielonej Górze;
* zamieszkałych poza Zieloną Górą - po zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców Zielonej Góry.
Zasady rekrutacji elektronicznej dzieci.
Przyjmuje się zasadę rekrutacji do żłobka na cały etap edukacji żłobkowej.
Dzieci rekrutowane są na wolne miejsca organizacyjne placówki.
W ostatnim dniu lutego traci ważność tzw. „Lista rezerwowa” na rok szkolny
2018/2019.
Rekrutacja do żłobka odbywa się etapowo.
I etap – marzec
1. Rodzic wypełnia formularz rekrutacji elektronicznej dostępny na stronie
głównej żłobka www.zlobek7.pl *
* Rodzice, którzy nie mają możliwości wypełnienia formularza on-line mogą osobiście zgłosić się do biura żłobka.
Uprawniony pracownik wypełni razem z rodzicem elektroniczny formularz zgłoszeniowy dziecka.

2. Poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza
spowoduje automatyczne wysłanie karty zgłoszenia dziecka on-line do bazy
systemu rekrutacji.
3. W przypadku, gdy jest więcej dzieci chętnych niż liczba miejsc
organizacyjnych, którymi dysponuje żłobek lub jeżeli rodzic dziecka
zdeklaruje uczęszczanie dziecka do żłobka od innego miesiąca roku
szkolnego aniżeli wrzesień, system rekrutacji elektronicznej dokona
automatycznego umieszczenia dziecka na liście rezerwowej.
4. Dzieci rekrutowane są do poszczególnych grup wiekowych zgodnie z
wiekiem rozwojowym.

5. Rodzice dzieci urodzonych po zakończonej rekrutacji mogą wziąć udział
w rekrutacji uzupełniającej poprzez osobiste złożenie wniosku
elektronicznego w biurze wybranej przez siebie placówki.
(dzieci, które nie posiadają nr. PESEL, w rekrutacji elektronicznej ich rodzice mogą
posłużyć się własnym).

II etap –marzec/ kwiecień
1. 29.03.2019 nastąpi automatyczne zakończenie procesu rekrutacji
elektronicznej.
2. 15.04.2018r. rodzice zostaną poinformowani droga mejlową o wynikach
rekrutacji.
3. Nabór elektroniczny dzieci do żłobka odbywa się zgodnie z przyjętymi
kryteriami:
a. zamieszkanie dziecka i rodziców w Zielonej Górze
b. dziecko rodziców pracujących w pełny wymiarze godzin lub w niepełnym
wymiarze godzin ( system automatycznie nalicza proporcjonalnie punkty)
oraz rodziców uczących się w systemie dziennym
c. dziecko z rodzin wielodzietnych
d. dziecko rodziców/opiekunów będących w trudnej sytuacji socjalnobytowej, będących pod opieką MOPS*;
e. dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego*;
f. dziecko rodzica/opiekuna, wobec którego orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do
pracy*;
g. dziecko z rodzin zastępczych i adopcyjnych*;
h. dziecko mające rodzeństwo w żłobku.
5. Z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego, sporządzany jest
protokół, którego załącznikiem jest lista dzieci przyjętych na nowy rok
szkolny 2019/2020 oraz lista dzieci oczekujących.
III etap – kwiecień
1. Do końca kwietnia rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek
potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka poprzez podpisanie umowy
o świadczenie usług z Dyrektorem placówki. Brak podpisania umowy
spowoduje skreślenie dziecka z „listy”.
2. Dzieci, których rodzice zdeklarują uczęszczanie dziecka do żłobka w
danym roku szkolnym (wrzesień 2019 - sierpień 2020) od innego
miesiąca roku szkolnego niż wrzesień, umieszczone zostaną wstępnie na
liście rezerwowej.

3. W przypadku zwolnienia miejsca w żłobku, w danej grupie wiekowej
dzieci z „Listy rezerwowej” mają pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka.

IV etap - wrzesień-marzec 2019/2020
1. Na zwalniane w trakcie roku szkolnego miejsca w żłobku, przyjmowane
są kolejno dzieci umieszczone na „Liście rezerwowej” do danej grupy
wiekowej,
2. Wnioski dzieci które wpłynęły w trakcie roku szkolnego będą
rozstrzygane przy jednoczesnym zachowaniu zasad i kryteriów, o których
mowa w II etapie - pkt. 3
* udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem urzędowym.

