REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA
I.

Informacje ogólne

A. Żłobek „Wesołe Smyki” powstaje w ramach projektu „Z uśmiechem do żłobka” realizowanego przez Fundację
Edukacji Przedszkolnej w partnerstwie z Gminą Drzewica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego 2014-2020.

B. Do Żłobka znajdującego się w Drzewicy przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat (nieskooczone 3
lata).

C. Liczba miejsc w Żłobku przewidziana jest dla 16 dzieci.
D. Zapisy do Żłobka prowadzi Urząd Miejski w Drzewicy.
E. Celem przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie komisja rekrutacyjna składająca się z: przedstawiciela
Gminy Drzewica oraz przedstawiciela Fundacji Edukacji Przedszkolnej.
II.

Zasady rekrutacji

A. Do projektu przyjmowane będą wyłącznie dzieci oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkujący,
pracujący lub uczący się w Gminie Drzewica.
B. Kryteria rekrutacji:
- Kryteria dostępu:
osoba, która uczy się/ pracuje lub zamieszkuje na obszarze Gminy Drzewica w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego i jednocześnie:
- pod opieką której znajduje się dziecko do 3 roku życia, która przerwała zatrudnienie w związku z
urodzeniem dziecka i zadeklaruje powrót do pracy
lub
- pod opieką której znajduje się dziecko do 3 roku życia, która w momencie przystąpienia do projektu nie
pracowała (była bezrobotna lub bierna zawodowo) i zadeklaruje podjęcie aktywności w kierunku
poszukiwania zatrudnienia
- Kryteria premiowane:
1/ osoba pod opieką której znajduje się dziecko do 3 roku życia i jest samotnie wychowującą dziecko osobą 15pkt.,
2/ osoba pod opieką której znajduje się dziecko do 3 roku życia oraz wychowuje inne dzieci w wieku do lat 18tu - 15pkt.,

C. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje suma punktów zgodnie z powyższymi kryteriami. W przypadku
takiej samej liczby punktów liczona będzie kolejnośd zgłoszeo. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych
powyżej kryteriów wymagane będzie złożenie stosownych oświadczeo, które są częścią deklaracji
przystąpienia do projektu/karty zgłoszenia dziecka. W przypadku przyjęcia do projektu możemy wymagad
dokumentów potwierdzających oświadczenia.
D. Rekrutacja odbywa się w dniach 18 stycznia od godz. 08.00. – do 2 lutego 2021r. do godz. 15.00. Termin
rekrutacji może zostad przedłużony.
E. W przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa, a rodzice dzieci z tej listy będą
niezwłocznie informowane o wolnym miejscu.
F. Aby przystąpid do projektu należy wziąd udział w rekrutacji poprzez złożenie w terminie określonym w pkt. D
poprawnie wypełnionej i podpisanej Deklaracji/karty zgłoszenia dziecka (strony od 1 do 10).
III.

Harmonogram rekrutacji do Żłobka.

A. Rekrutacja odbywa się w dniach 18 stycznia 2021r. od godz. 08.00. – 2 lutego 2021r. do godz. 15.00.
B. Dokumenty rekrutacyjne należy składad w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, pok. 27 (2 piętro) tel. 48 375 52 21.
W wyjątkowych przypadkach – niepełnosprawnośd, choroby, kwarantanna lub inne uniemożliwiające osobiste
złożenie dokumentacji - możliwe jest złożenie deklaracji w wersji elektronicznej – poprzez wysłanie skanu
wypełnionej Deklaracji przystąpienia do projektu (strony od 1 do 10) na adres: dyrektor.zeas@drzewica.pl
C. W dniu 8 lutego 2021r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych do Żłobka. Lista ta będzie dostępna w Urzędzie
Miejskim w Drzewicy.
IV.

Oferta.

A. Placówka będzie funkcjonowała 10 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 bez
przerw na wakacje i ferie zimowe.
B. Zapewniamy zajęcia opiekuoczo-wychowawcze i edukacyjne.
Plan zajęd:
7.00 – 8.00 Przyjmowanie dzieci do żłobka.
- zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
- indywidualne zajęcia edukacyjne
- zabawy manipulacyjne
- zabawy konstrukcyjne
8.00 – 8.15 Powitanie wszystkich dzieci. Zabawy w kole.
8.15 – 8.30 Czynności higieniczne.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.00 Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe.
10.00 – 10.15 II śniadanie – owoce
10.15 – 11.20 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
11.20 – 11.40 Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu
11.40 – 12.10 Obiad – I danie
12.10 – 12.30 Toaleta. Przygotowanie dzieci do snu.
12.30 – 14.00 Leżakowanie
14.00 – 14.30 Obiad - II danie
14.30 – 15.00 Zajęcia muzyczno – ruchowe:
15.00 – 15.15 Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku
15.15 – 15.45 Podwieczorek
15.45 – 16.15 Zabawy relaksacyjne:
16.15 – 17.00 Zabawy swobodne:
- zabawy w kącikach tematycznych
- zabawy ruchowe
- układanki, puzzle
- zabawy konstrukcyjne
- zabawy na placu zabaw (w zależności od pory roku)

- kontakty indywidualne z Rodzicami
C. Opłaty:
a.
b.

V.

czesne – 150 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dni pobytu w żłobku;
opłata za wyżywienie – kwota zależna od oferty usługodawcy w zakresie cateringu, opłata
będzie pobierana za faktyczną liczbę dni obecności dziecka w placówce

Informacje dodatkowe.

A. Za rekrutację odpowiedzialna jest Gmina Drzewica.
B. Organem prowadzącym Żłobek jest Fundacja Edukacji Przedszkolnej
C. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, pok. 27. Można je również pobrad ze
strony www.drzewica.pl.

