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Dyrektora Zespołu Żłobl<ów Miejskich w Mielcu

z dnia 5 czerwca 2019r.

W sprawie: wprowadzeniaRegulaminu Rekrutacji do Złobków Miejskich w Mielcu

Na podstalvie Stattltu Zespołu Złobkórł,Mie.iskich w,Mielcu - Uchr,vała Rady Mie.|skiej

nr V/5,t/20l9 z drlia 2B.02.20l9r., ogłoszonego u,DziennikLl Urzędowym Województr.l,a

Podkarpackiego z dnia l9 lnarca 20|9r. poz, l 7l B. 
]

zar ządzam co następuj e :

§1

Ustalanl Regr,rlanrirr Rekrutacji do Ztobków,Miejskich w Mielcu w-brztnieniu stanor,r,iącym

załącznik do Zar ząclzenta.

§2

Wl,konanie 7.arządz.enia pow,ierzanl kierow,rtikorri ZłoŁlkórv Nfiejskich rv Mielcu.

§3

Zaruądzente wchodzi lv zycie z drriem pod.jęcia.

Zupowńnienia Dyrektora Zespołu Żłobkaw Miejskich w Mielcu

Danuta Sieńko - KierownlkŻłobkaMiejskiego nr 5
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Dyrektora Zespołu Złobków Miejskich z dn 05.06.2019r

Regulamin rekrutacji do ŻłoaUaw Miejskich w Mielcu
l. Informacje ogólne

Na podstalł,ie Ustaw.v o opiece nad tlziećnri rv rviektt do lat3( Dz.I_).2019. poz.409)
Slatutir Zcspolrt Zltlbkólv Miejskich rł,Mielcu nadanego Llclrrvałą Nr Vi_54/2019 Rad1,
Mic.iskiei lv Mielctt z dnia 28 lutego 20l9 r.. r,vprorvadza się Regulanlin elektrotiicznc.|
relirutacj i clzieci tlo Zlobkór.ł Miejskich lł, Mielcu.

Il. Zasadv ogóIne elektronicznej rekrutacji do żłobkórv
1l Rekrr-rtacja do złobków odbywa się za pomocą systemu eiektronicznego. Warunkienr

zarc,Iestrorvania w,niosku jest jego wypełnienie w tbrmie elektroniczne.i. Forrnularz wniosku
jest dostępn_v pod adresem https://eurzad.trrn.mielec.pl

2) Instrrrkc.ja r.l,ypełniania wniosku oraz wzory/ er.ventualn_vch załącznikórł, są dostępne na
stronie internetorł,ej https://eurzad.um.rrrielec.pl olazna stronie: r,vw,rł,.zlobki.mielec.pl. r.ł,

zakłaclcc ..Dokunlent1"'.
3) \\Initlsek zgłoszenia dziecka do źłobka lTlozna złoż,s,c do ukoticzenlaptzez dziecko 3 roku

ż,,x,cta.

'+) Dzicci krr,aliflkou,ane są do określonych grup w-iekowych w poszczególn1,,ch złobkach.
5) \\'t-tiosek złożon5, za pomocą systemu elektronicznego mozna edytować i zmieniać do

rtromentu zatrł,ierdzełria u,nioskuprzez złobek (np. zmiana preferencji złobkórł,, inforr-nacja
dclt. zanrieszkirtria. lł,ielodzietlrości itp.)

III. Warunki prz.vjmorvania dzieci :

Do Złobków wchodzący,clr rł, skład Zespołu mogą b.vć przl,jirio\ł,anc dzieci z terenu Gmin_v
N"{ic,jskie.j Mielec.

1 " Zapis1, do żłobka pror,ł,adzone są \Ą, terminach określonl ch przez Dvrektora Zespołu,
2. Przl,ięcia do złobka realizorvane są w okresie całego roku. lv zaieżności od liczb.r,

r,volrry,ch miejsc w złobku.
3, Podstawą przl,ięcia dziecka do Zlobka jest r.łniosek o prz.l,jęcie dziecka do złobka.

zwany clalej wrrioskiem.
1. Wriosek nloze zostac złożan,l,rnaks1,1nalnie do drł,óch żłobkór.ł: prz1" rł,skazaniu złobka

pierr,vszego i drrrgie_uo w_vboru. W przypadku złozenia wniosku do rł,ięce.j niz drvóch
, złobktir.v zaden ze złożonych wnioskórv nie podlega rozpatrzeniu.

IV Kryteria prz.vjęcia dziecka do żłobka wraz z punktami

Obor.łiąztrja następujące kr,r,,teria przyjęcia dziecka do źłobka iltczba punktów
za spełtrianic każdego z nich:

1) clziecko niepelnospra\Ą,ne" co do którego nie istnieją przecilv r.vskazania zdror.lotlle
utrienrozlirł,iające mtt korzystanie ze złobka - 20 pkt"
2) rł,ie lodzietrrość rodzin1, dziecka (troje i r.l,ięcej clzieci rv rodzinie) - 20 pkt.



3) obo.je rodzice dziecka pracują lub uczą się u, s,vstenlie dzietln},tlilrcldzic sanlcltnie

w,u-'chdrł,ujący clziecko practrie 1ub Lrczy się rł,systctrrie dzierrnl,rll - 19 pkt.

.{) ) dziecko objęte pieczą zastępczą - i9 pkt

s j co najrnnieł jeclen rodzic dziecka posiada orzeczenic o niepełnospral,r'ności r,ri stopniit

znurzn5,^ iub orzeczoną całkowitą niezdolność do prac}, - 15 pkt.

61 dziecko. którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego złobka - 15 pkt.

7j równoczesne zgłoszenie dlvoje lub więcej dzieci do tego samego złobka - 10 Pkt.

Informację o spełnieniu kr,vteriółv rodzice przekazują w lbrmie (elektronicznego)

oświadczen ia załączonego do włticlsku.

\ł przl,padkLr_ gdy taka samą iiczbę punktórł ustalono dla więce,i niz.iednego u'niosku"

decydujące znaczęnię ma kolejność złożonego lvniosku,

V. Rekrutacia ciągła

1. \4ozliu,ość skłaclania rvnioskórv ,nv rekrutacji ciągłe.! zostanie uruchomioiła z clrlvila

porvstan i a r,vol nl"ch rr"rie.i sc rł, żłobkaclr.

2.. \łiuunkiern udziałr,r w cleklroniczne.j rekrutacji .iest lł;rpełnienie ptz,ez, rcdz,ica/Prarvrrego

opiekuna rł,niosku o prz),jęcie dziecka do żłobka,

4.

Składanie wniosków odbyna się w systemie ciągłl,m _ całorocznYm.

Rejestracja,uvniosku przezrodzicalpra\Ąnego opiekuna w,ymaga utworzenia konta z logincrrr

i hasłertl. Fortnuiarz rłłriosku dostępny jest pod adresenr https://eurzad.um.mielec.Pl

Wrriosek z.łożon,:, za }]omocą sl,stenłtt elektronicznego ll}ozna ee11,,tor,vaĆ i dokclnr-rł'aĆ ztrriirn

do trlonrentu zakrvalifikou,ania dziecka do złobka. N4ozna np. znrienic prel'erencje Żłobktiu:

i ntbrrrracj ę dot. zam ie szlran i a. rvi elodzi etrlct śc i itp.

Składaiąc łvniosek rodzic/prawn.v opiekun: deklaruje datę od której dziecko nra b1,'c ob.ięte

opiekąziobkowa oraz prefbrorł,atr,v złobek (żłobek pierwszej i clrugiej pref-erencj i albo t1"lko

źłobek pierlł,szej pref-erencj i.

Wrliosek rvprowadzony elektrorricznie przęz rodzica/opiekuna pra\\rnego zostanie

potr,vierdzon), lub odrzucon;- przezŻłobek rł,ciągrł 14-stu dni od momentu złoŻenia.

W okresie oczekir,vania na przl,jęcie dziecka do Złobka rodziceiprar.vrri opiekurrorvie bedą

zobow.iązani potrł,iercl7,ac co pół roku rł, s,vstemie. że vciąż są zainteresor,vani mil-iscem łv

Złobku.tta siuojegcl tlziecka. Rot]zice rv t,vnr celu otrz1,,mr-rią kotnr"rrrikat przl,porrrina.jac1.

Brak potrvierclzenia rł,azności rł,niosku \\, w!,magŁinl,m terminie pou'odtrje rł,vklLrczellie z

rekrr-rtac.ii.

Wniosek potrł,ierdzon,v nie jest jedrloznacznv z prz5,jętl,n]. o t}'nl będzie dec,vdorł'ac

komis_ja rckrutacl,ina. W skład konrisii lł,chodzą: kierorvnicy poszczególn,vch żłobkóu,oraz

dr,l,ócll pracorł,nikórr, (opiekun i dietetyk) darrej placórvki. Kornisja nla plawo ząclać ocl

roc-lzica delkumentórł na potwierdzeIlie clkoliczności zarvartl'ch W oŚrł'iadczcrriach

złożonl,clr wraz, z vvnioskiem.

6.

].

8.

5.

10. Dzieci nie przyjęte (np. zbraku wolnych miejsc) automatycznie będą znajdowaĆ się na

liście rezerwowej w rekrutacji ciągłej bez konieczności składania dodatkowYch wniosków.

11. W przypadku zwolnienia się miejsca w danej grupie wiekowej zostanie przyjęte dziecko

poŹortu3ą.. jako pierwszę naliście rezerwowej (w wieku adekwatnym do danej gruPY).

9.

CY



12. Decl,z,ję o prą,jęcir"r do żłobka rodzic/opiekun otrzvma za pomocą środkórł,komunikacji
elektronicznej. Rodzic zostanie zaproszony do podpisania umolv1, pomiędzy placówką a

rodzicenr.
13. W przypadku nieprzedłożenia doktlmentór,v rł, terminie rł,skazanym przez kierownika

złobka prą,jnrtlje się. ze rodzic 1ub dziecko którego rł,niosek dotycz,v. nie spełnia.ią danego
kry,teritlnr .

14. Niepodpisarlie r,vtliosku/unro\\T o świadczerrie usług złobka w, termitlie do 30 dni od
u,ezwania przez żłobek. skutkuie skreśleniem dziecka z list_v- Czieci przljętych i utratą
n-riejsca,nv żłobku.

15. Dziecko zostaje przyjęte do źłobka po podpisaniu umorłry w sprawie korzystania z
us ług złobk a z rc dzicanri/opi ekunami prarł,n_vm i dzi ecka.

16. Ku,aliflkacia dziecka do żłobka uzalezniona jest od ogolnej iiczby,miejsc lv żłobku, ilości
l1,oln.v- ch rllic-isc w, darrej grupie lviekowe.| oraz oc1 kr,vteritirł,zarł,artych r,v Regulaminie.

l7. Wszelkie inforrrlacje cloty,-czące procestl rekrrńacji. rodzic/prar,vn1, opiekrrn o1rzr nlu.|e na
konto utworzone podczas logorł,ania i na adres e-mail.

18. W prz1.,padku r.vvkluczenia z rekrutac.ji. rodzic/prawny opiekurr. ab_v ponorł,ic trczestnicz_vć
w rekrr-rtacji musi złożyc now_T wniosek.

19. Rodzice/prarvni opiekunowie. którzy nie rnają dostępu do Internetu. będą mogli złoży,c
rłniosek 1ł, placówkach złobkórł, rł, kazdy wlorek w godzinach l0- 12.

20. Dane dziecka będą dostępne w elektronicznynr systemie od chwili rekrutacji do czasu
r,il,pisania go ze żłobka.

21 . Po tl"m czasie dane dziecka ijego rodzicórł,/opiekunólł,zostaną usunięte z svstemu. zgoclnie
zRozporz,ądzenienr Parlamentlr Europejskiego i Rady tJnii Europejskiei 20161679 z dnta
27 krvietnia 20l 6r. oraz Llstawy z dnia 1 0 rrraja 201 8 r. " o ochronie dan,vch osobor,l,l ch ( Dz.
|I. z2Oi8r. poz. l000).

22. Dziecko które aktualnie korzysta z usług złobka. jest zrł-olnionę z udziału w rekrutac.ii. W
tylll przypadktr rodzic/opiekurl pra\ł.n}, dziecka potwierdza w,olę kontynuacii opieki nad
dzieckienr rv złobku stosown,vm oświadczeniem.

7.alacznlkt do Re gu 1 zrnrinu :

a

a

a

a

Oświadczeilie rodzica/opiekuna o zalrrieszkatliu Ira terenie tniasta oraz potll,ierdzcltla zgtlcllltlśc
z tlr1 gittałeln pfzęz urząd Skarborvy, (lub rrl,druk z sLllną kontrolIlą z porta|u podatkorvcgo
Millistcrstwa Finansórv),kopia pierlvszcj stroll), zenlania podatkorł,ego PIT
ośrłiadczenie cl zatrtldnieniu Rodzica
ośrviadczenie o lvielodzietnośc i

L)śu,iadczenie o orzeczeniu o niepełnosprawIrości dziecka lr,rb rodzica
Ośrv i adczen ie cl satnotnym wy,chorłl,r.ł,an i u dziecka.
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