
Uwaga Rodzice!  

Nowy Żłobek Gminny w Siewierzu zaprasza  

dzieci w wieku do lat 3. 

 Z dniem 7 czerwca rozpoczyna się rektukratcja do Żłobka 

Gminnego w Siewierzu na rok szkolny 2021/2022. W 

postepowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział dzieci 

urodzone w latach 2019, 2020, 2021 zamieszkałe w Gminie 

Siewierz. Nabór na nowy rok szkolny 2021/2022 obejmuje 

dwadzieścia wolnych miejsc. Szczegółowe informacje wraz 

z wymaganymi dokumentami dostępne są na stronie 

internetowej Publicznego Przedszkola w Siewierzu w 

zakładce Żłobek oraz w siedzibie placówki. Wymagane 

dokumenty należy składać do Publicznego Przedszkola w 

Siewierzu przy ulicy Słowackiego 1, w godzinach pracy 

przedszkola. 
 

Harmonogram czynności i terminy w postepowaniu 

rekrutacyjnym przedstawiają się następująco: 

a) 07.06.2021r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych 

miejsc na rok szkolny 2021/2022.   

b) od 07.06.2021r. do 30.06.2021r. – składanie przez rodziców/prawnych 

opiekunów kart o przyjęcie do Żłobka  wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. (załącznik nr 1, załącznik nr 2), 

 

c) od 07.06.2021 r. do 30.06.2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do żłobka dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym,  

d) 5.07.2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,   



e) od 05.07.2021r. – 09.07.2021r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3),  

f) 13.07.2021r. - podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych do Żłobka oraz listy 

rezerwowej.  
 

W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane będą w ramach wolnych miejsc 

z listy rezerwowej w sposób ciągły, całoroczny. 
 

Etapy rekrutacji: 

Postępowanie rekrutacyjne do Gminnego Żłobka w Siewierzu jest dwuetapowe. 

Podczas pierwszego etapu rekrutacji brane są pod uwagę kryteria podstawowe. 
 

Każdemu kryterium przypisana jest określona wartość punktów. Spełnienie 

kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty. 
 

I etap: 
 

Lp. Kryteria  podstawowe 

1. Zamieszkanie na terenie Miast i Gminy i Siewierz 

2. Podatek dochodowy odprowadzany  jest do Urzędu Skarbowego właściwego dla 

Gminy Siewierz: 

- oboje rodzice /opiekunowie prawni 

- rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 

- jedno z rodziców opiekunów prawnych 

3. Dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących, uczących się w 

systemie dziennym lub prowadzących działalność gospodarczą 

Dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko 

pracującego, uczącego się w systemie dziennym lub prowadzącego działalność 

gospodarczą 

4. Dzieci niepełnosprawne 

5. Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej) 

  

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Żłobku w 

II etapie rekrutacji brane są pod uwagę nastepujące kryteria. Kryteria dodatkowe są 

równoważne.  



II etap: 

 

Lp. Kryteria dodatkowe 

1. Ukończenie przez dziecko 1 roku życia w dniu przyjęcia do Żłobka 

2. Rodzeństwo  uczęszczające do Żłobka 

3. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 

4. Wskazania do przyjęcia dziecka do żłobka ze względu na stan zdrowia, rozwój 

psychofizyczny, potwierdzone zaświadczeniem specjalisty 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w 

oświadczeniu wniosek wypełniony niekompletnie nie będzie rozpatrywany. 

Przy składaniu każdej karcie zgłoszenia nadawany jest numer, który zostaje 

udostępniony składającemu. Uzyskanie informacji o wynikach rekrutacji 

wymaga posługiwania się numerem zarejestrowanej karty zgłoszenia. 
 

Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego 

uzyskać można w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu.  

 


