ZARZĄDZENIE NR VII/120/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Żłobka
w Orzeszu
Na podstawie: art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 994 z późń. zm.) oraz §17 Statutu Miejskiego Żłobka w Orzeszu stanowiącego załącznik do
Uchwały nr XLV/603/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 8 maja 2018r.
Burmistrz Miasta Orzesze zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Żłobka
w Orzeszu określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzania.
2. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Żłobka w Orzeszu stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: ECC0B2CB-2A74-4C73-BD62-CD1761DABB62. Przyjęty

Strona 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VII/120/2018
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 5 czerwca 2018 r.

Zasady pierwszego postępowania rekrutacyjnego dzieci do Miejskiego Żłobka w Orzeszu

I. Do rekrutacji przystępują dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, mieszkające
na terenie Miasta Orzesze:
a) rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
b) liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą punktów z poszczególnych kryteriów zaznaczonych
we wniosku,
c) punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
- zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia,
- dostarczono wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz
z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi dane kryteria.
II. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:
1. Kryteria obligatoryjne (dostępu):
- zamieszkanie¹ dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Miasta Orzesze.
2. Kryteria dodatkowe - w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu,
przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku:
Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba
pkt

1.

Kandydat obojga rodziców
pracujących zawodowo w pełnym
wymiarze czasu pracy lub uczących się
w systemie dziennym, którzy nie
przebywają na urlopach
macierzyńskich, rodzicielskich i
wychowawczych na dzień 01.09.2018r.

dokument poświadczający zatrudnienie (od
każdego z rodziców):
- zaświadczenie z zakładu pracy,
- w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do
działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów,
- zaświadczenie z zakładu pracy o terminie
udzielonego urlopu macierzyńskiego,
rodzicielskiego i wychowawczego.

10

2.

Kandydat obojga bądź jednego rodzica
pracującego zawodowo na 3/4 etatu,
którzy nie przebywają na urlopach
macierzyńskich, rodzicielskich i
wychowawczych na dzień 01.09.2018r.

dokument poświadczający zatrudnienie (od
każdego z rodziców):
- zaświadczenie z zakładu pracy,
- zaświadczenie z zakładu pracy o terminie
udzielonego urlopu macierzyńskiego,
rodzicielskiego i wychowawczego.

7

3.

Kandydat obojga bądź jednego rodzica
pracującego zawodowo na 1/2 etatu,
którzy nie przebywają na urlopach
macierzyńskich, rodzicielskich i
wychowawczych na dzień 01.09.2018r.

dokument poświadczający zatrudnienie (od
każdego z rodziców):
- zaświadczenie z zakładu pracy,
- zaświadczenie z zakładu pracy o terminie
udzielonego urlopu macierzyńskiego,
rodzicielskiego i wychowawczego.

5
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4.

Kandydat rodziców samotnie
wychowujących dzieci, pracujących
zawodowo w pełnym wymiarze czasu
pracy lub uczących się w systemie
dziennym, którzy nie przebywają na
urlopach macierzyńskich,
rodzicielskich i wychowawczych na
dzień 01.09.2018r.

dokument poświadczający zatrudnienie (od
każdego z rodziców):
- zaświadczenie z zakładu pracy,
- w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do
działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów,
- zaświadczenie z zakładu pracy o terminie
udzielonego urlopu macierzyńskiego,
rodzicielskiego i wychowawczego.

10

5.

Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata lub jednego z rodziców
kandydata lub rodzeństwa kandydata
Wielodzietność²

oświadczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności.

10

6.
7.

-

Zgłoszenie jednocześnie do Miejskiego
Żłobka w Orzeszu dwoje lub więcej
dzieci

10
5

-

8.

Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie³

- oświadczenie o niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem.

10

9.

Dochód na członka rodziny
do 800,00zł. netto
Dochód na członka rodziny
od 800,01zł. do 1.300,00zł. netto
Dochód na członka rodziny
od 1.300,00zł. do 1.800,00zł. netto
Dochód na członka rodziny
od 1.800,01zł. do 2.300,00zł. netto
Dochód na członka rodziny
powyżej 2.300,00zł. netto

- zaświadczenie o średnim miesięcznym
wynagrodzeniu netto z ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku.

10

10.
11.
12.
13.

8
6
4
2

3. W czasie trwającej rekrutacji komisja rekrutacyjna może żądać dodatkowych dokumentów,
w tym oświadczeń niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku o przyjęcie
dziecka do Miejskiego Żłobka w Orzeszu.
III. Terminy pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Żłobka w Orzeszu:
Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Miejskiego Żłobka w Orzeszu
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.

07.06.2018r. – 22.06.2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do Miejskiego Żłobka w Orzeszu i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.06.2018r. – 29.06.2018r.

3.

Informacja o zakwalifikowanych dzieciach do Miejskiego
Żłobka w Orzeszu dostępna w Wydziale Edukacji.
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Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Orzeszu w Wydziale Edukacji mieszczącym się
w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 23 na piętrze pokój nr 3 w zamkniętych kopertach
z podanymi danymi adresowymi wnioskodawcy oraz z dopiskiem „REKRUTACJA DO
MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W ORZESZU”.
Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

1. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego

2.
3.

pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania
rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu
rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u
którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce
zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce
zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26, 27, 28 Kodeksu
Cywilnego).
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
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