
Zał. nr 1 do Statutu Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” w Zagórzu

ZASADY REKRUTACJI
do ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „KUBUŚ” w ZAGÓRZU

na rok szkolny 2018/2019

1. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa zapisu dzieci kontynuujących opiekę żłobkową 
w placówce, po wypełnieniu i terminowym dostarczeniu do Dyrekcji Żłobka „Deklaracji kontynuacji 
opieki żłobkowej w Żłobku Niepublicznym „KUBUŚ” w Zagórzu” (formularz do pobrania w 
Żłobkuj.

2. W drugiej kolejności(Rekrutac/a uzupełniająca) przyjmowane będą z uwzględnieniem Kryteriów 
rekrutacji pozostałe dzieci, których rodzice wypełnią i terminowo dostarczą do Dyrekcji Żłobka „Kartę 
zapisu dziecka do Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” w Zagórz” wraz z załącznikami 
wyszczególnionymi w Kryteriach rekrutacji (wszystkie formularze do pobrania w Żłobkuj.

3. Do Żłobka przyjmowane są w dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach Dyrektor Żłobka może przyjąć dziecko, które ukończyło 10 miesięcy życia.

4. W pierwszym etapie Rekrutacji uzupełniającej biorą udział dzieci, które na stałe są zameldowane na 
terenie Gminy Zagórz, a w drugim etapie Rekrutacji uzupełniającej pozostałe dzieci.

5. W obu etapach Rekrutacji uzupełniającej w przypadku większej ilości chętnych niż przewidywana
liczba miejsc w Żłobku rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w Kryteriach rekrutacji.

6. W przypadku mniejszej lub takiej samej ilości chętnych jak liczba miejsc w Żłobku dzieci przyjmowane
będą do Żłobka po spełnieniu wymogu formalnego tj. wypełnieniu w/w „Kartę zapisu dziecka do
Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” w Zagórz” .

7. Lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka wywieszona będzie na tablicach informacyjnych
w Żłobku po zakończeniu czynności rekrutacyjnych do 30 maja 2018r.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka podejmuje Dyrektor Żłobka lub w przypadku większej ilości
chętnych niż liczba miejsc w Żłobku powołana prze Dyrektora Komisja rekrutacyjna.

9. W przypadku wolnych miejsc w Żłobku przewiduje się przyjęcia także w terminach późniejszych w
trakcie roku szkolnego wg kolejności zgłoszeń.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU GMINY

Dzieci, które nie są zameldowane na terenie Gminy Zagórz, mogą być przyjęte do Żłobka przy 
spełnieniu poniższych warunków:

- po zakończonej pierwszego etapu rekrutacji dzieci z terenu Gminy Zagórz,

- w przypadku wolnych miejsc w Żłobku,

- po podpisaniu stosowanego porozumienia przez Gminę Zagórz z właściwą z gminą ze 

względu na miejsce zameldowania dziecka kandydata do Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” 

w Zagórz.
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WAŻNE TERMINY

- od 20 lutego do 31 marca 2018 r. -  termin na wypełnienie i dostarczenie do Żłobka: „Deklaracji 
kontynuacji opieki żłobkowej w Żłobku Niepublicznym „KUBUŚ” w Zagórzu” przez rodziców dzieci 
uczęszczających do Żłobka w bieżącym roku szkolnym,

- od 01 marca do 15 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Żłobka: „Kartę zapisu 
dziecka do Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” w Zagórz” przez rodziców „nowych dzieci”

- 15 kwietnia 2018 r. - podjęcie decyzji o potrzebie dostarczenia przez rodziców „nowych dzieci” 
załączników wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji,

- od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Żłobka załączników 
wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji (formularze do pobrania w Żłobkuj przez rodziców „nowych 
dzieci”,

- do 15 maja 2018 r. - ogłoszone zostaną wyniki I etapu rekrutacji do Żłobka poprzez wywieszenie 
listy dzieci przyjętych do Żłobka na tablicy ogłoszeń w Żłobku.

- po 15 maja 2013 r. -  rozpocznie się II etap rekrutacji -  w przypadku wolnych miejsc przyjmowane 
będą do Żłobka dzieci spoza terenu Gminy Zagórz, przy spełnieniu powyższych zasad rekrutacji.

KONTAKT

TEL. : Żłobek Niepubliczny „KUBUŚ” w ZAGÓRZU: 609 899 429 -  Dyrektor 
mgr Bogusława Giba lub 692 695 648, Prezes Stowarzyszenia mgr inż. Janusz 
Krajnik,

e-mail: januszkrajnik@op.pl
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Zał. nr 1 do Statutu Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” w Zagórzu FILIA w TARNAWIE DOLNEJ

ZASADY REKRUTACJI
do ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „KUBUŚ” w ZAGÓRZU 

FILIA w Tarnawie Dolnej
na rok szkolny 2018/2019

1. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa zapisu dzieci kontynuujących opiekę żłobkową 
w placówce, po wypełnieniu i terminowym dostarczeniu do Dyrekcji Żłobka „Deklaracji kontynuacji 
opieki żłobkowej w Żłobku Niepublicznym „KUBUŚ” w Zagórzu FILIA Tarnawie Dolnej” 
(formularz do pobrania w Żłobkuj.

2. W drugiej kolejności(Rekrutac/a uzupełniająca) przyjmowane będą z uwzględnieniem Kryteriów 
rekrutacji pozostałe dzieci, których rodzice wypełnią i terminowo dostarczą do Dyrekcji Żłobka „Kartę 
zapisu dziecka do Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” w Zagórz FILIA Tarnawie Dolnej” wraz 
z załącznikami wyszczególnionymi w Kryteriach rekrutacji (wszystkie formularze do pobrania w 
Żłobkuj.

3. Do Żłobka przyjmowane są w dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach Dyrektor Żłobka może przyjąć dziecko, które ukończyło 10 miesięcy życia.

4. W pierwszym etapie Rekrutacji uzupełniającej biorą udział dzieci, które na stałe są zameldowane na 
terenie Gminy Zagórz, a w drugim etapie Rekrutacji uzupełniającej pozostałe dzieci.

5. W obu etapach Rekrutacji uzupełniającej w przypadku większej ilości chętnych niż przewidywana
liczba miejsc w Żłobku rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w Kryteriach rekrutacji.

6. W przypadku mniejszej lub takiej samej ilości chętnych jak liczba miejsc w Żłobku dzieci przyjmowane
będą do Żłobka po spełnieniu wymogu formalnego tj. wypełnieniu w/w „Kartę zapisu dziecka do
Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” w Zagórz FILIA Tarnawie Dolnej” .

7. Lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka wywieszona będzie na tablicach informacyjnych
w Żłobku po zakończeniu czynności rekrutacyjnych do 30 maja 2018r.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka podejmuje Dyrektor Żłobka lub w przypadku większej ilości
chętnych niż liczba miejsc w Żłobku powołana prze Dyrektora Komisja rekrutacyjna.

9. W przypadku wolnych miejsc w Żłobku przewiduje się przyjęcia także w terminach późniejszych w
trakcie roku szkolnego wg kolejności zgłoszeń.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU GMINY

Dzieci, które nie są zameldowane na terenie Gminy Zagórz, mogą być przyjęte do Żłobka przy 
spełnieniu poniższych warunków:

- po zakończonej pierwszego etapu rekrutacji dzieci z terenu Gminy Zagórz,

- w przypadku wolnych miejsc w Żłobku,

- po podpisaniu stosowanego porozumienia przez Gminę Zagórz z właściwą z gminą ze 

względu na miejsce zameldowania dziecka kandydata do Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” 

w Zagórz.
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WAŻNE TERMINY

- od 20 lutego do 31 marca 2018 r. -  termin na wypełnienie i dostarczenie do Żłobka: „Deklaracji 
kontynuacji opieki żłobkowej w Żłobku Niepublicznym „KUBUŚ” w Zagórzu FILIA Tarnawie 
Dolnej” przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka w bieżącym roku szkolnym,

- od 01 marca do 15 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Żłobka: „Kartę zapisu 
dziecka do Żłobka Niepublicznego „KUBUŚ” w Zagórz FILIA Tarnawie Dolnej” przez rodziców 
„nowych dzieci”,

- 15 kwietnia 2018 r. - podjęcie decyzji o potrzebie dostarczenia przez rodziców „nowych dzieci” 
załączników wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji,

- od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Żłobka załączników 
wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji (formularze do pobrania w Żłobkuj przez rodziców „nowych 
dzieci”,

- do 15 maja 2018 r. - ogłoszone zostaną wyniki I etapu rekrutacji do Żłobka poprzez wywieszenie 
listy dzieci przyjętych do Żłobka na tablicy ogłoszeń w Żłobku.

- po 15 maja 2013 r. -  rozpocznie się II etap rekrutacji -  w przypadku wolnych miejsc przyjmowane 
będą do Żłobka dzieci spoza terenu Gminy Zagórz, przy spełnieniu powyższych zasad rekrutacji.

KONTAKT

TEL. : Żłobek Niepubliczny „KUBUŚ” w ZAGÓRZU FILIA w Tarnawie Dolnej: 
507 892 528 -  Kierownik Filii mgr Natalia Borkowska lub 692 695 648, Prezes 
Stowarzyszenia mgr inż. Janusz Krajnik,

e-mail: januszkrajnik@op.pl
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