Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora
Żłobka Gminnego w Świerzawie z dnia 10 lipca 2018 roku

Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca do
Żłobka Gminnego w Świerzawie na okres od 1września 2018 do 31 sierpnia 2019 roku.
§ 1. 1. Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją, obradować będzie w miesiącu lipcu
2018r.
2. Komisja dokona rekrutacji dzieci do poszczególnych grup.
3. Termin prac Komisji ustali przewodniczący Komisji.
4. Komisja dokona rekrutacji na podstawie „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz
z wymaganymi dokumentami.
5. Obsługę administracyjną pracy Komisji zapewni Żłobek Gminny w Świerzawie.
§ 2. 1. Komisja podczas rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Świerzawie zweryfikuje
wszystkie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” pod względem formalnym i rzeczowym,
w tym sprawdzi:
1) zamieszkanie dzieci, rodziców (opiekunów prawnych) na terenie Gminy Świerzawa
potwierdzone dokumentem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach innymi dokumentami;
2) zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (opiekunów prawnych);
3) inne dane pozwalające na określenie sytuacji dziecka rodziców (opiekunów prawnych).
2) Dokonuje kwalifikacji dzieci rodziców ( opiekunów prawnych) wg następujących kryteriów:
1) dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowujących dziecko (w rozumieniu art.
50 ust 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
2) dzieci rodzica powracającego na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym,
rodzicielskim;
3) dzieci obojgu rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub studiujących/ uczących się
w systemie dziennym;
4) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
5) dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na
podstawie odrębnych przepisów;
6) dzieci z rodzin wielodzietnych;
§ 3. 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokół stanowi dokumentację Żłobka Gminnego w Świerzawie.
3. Wszelkich informacji dotyczących prowadzonej przez Komisję rekrutacji, a także jej
wynikach udziela Dyrektor Żłobka Gminnego w Świerzawie.

