REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO
ŻŁOBKA UNIWERSYTECKIEGO „ZIELONY MOTYLEK”
W RZESZOWIE

§1
Podstawą prawną regulaminu jest Statut żłobka uniwersyteckiego „ Zielony Motylek”
w Rzeszowie.
§2
Żłobek przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z pierwszeństwem
przyjęcia dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Uniwersytet Rzeszowski
lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni.
§3
1. Nabór dzieci do żłobka odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców/prawnych
opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka” dyrektorowi lub zapisu poprzez stronę internetową
żłobka.
2. Rodzice dzieci którzy zgłosili dzieci do żłobka i otrzymali pozytywną informację
zobowiązani są do wpłaty 300 zł zaliczki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o
wpłacie zaliczki w celu rezerwacji miejsca w żłobku na kolejny rok szkolny.
3. Informacja o wysokości zaliczki oraz terminie wpłaty będzie wysłana do rodziców za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
4. Niewpłacanie zaliczki w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do
żłobka i przesunięcie dziecka na listę rezerwową.
5. Zaliczka zwracana jest we wrześniowym czesnym ale jest nie zwracana w przypadku
rezygnacji.
6. Podania składane po wyznaczonym terminie mogą być rozpatrzone pozytywnie w
przypadku, gdy stan osobowy danej grupy pozwala na przyjęcie zgłoszonych dzieci.
Dziecko zgłoszone po wyznaczonym terminie, będzie przyjęte w przypadku zwolnienia się
miejsca w docelowej grupie wiekowej.
§4
Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie na wniosek rodzica wpisywane są na listę dzieci
oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku
przez dyrektora żłobka.
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§5
1. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci będące dziećmi osób
zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni oraz dzieci
doktorantów, studentów i słuchaczy uczelni oraz ich rodzeństwa, dzieci aktualnie
uczęszczające oraz ich rodzeństwa, w drugiej kolejności rodzeństwa dzieci uczęszczających
do żłobka Zielony motylek oraz przedszkola Niebieski Motylek.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do żłobka przekroczy liczbę miejsc,
pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci, których rodzice deklarują dłuższy czas pobytu w
żłobku.
3. Dyrektor może nie przyjąć dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową
opłatą za żłobek.
4. Rodzice zatrudnieni przez uczelnię lub wykonujący zadania na rzecz uczelni oraz dzieci
doktorantów, studentów i słuchaczy uczelni są zwolnieni z konieczności wpłaty zaliczki.
.
§6
1. Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie na wniosek rodzica wpisywane są na listę dzieci
oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w ciągu
roku szkolnego przez dyrektora przedszkola.
2. Niepodpisanie umowy, brak wpłaty zaliczki będzie traktowana jako rezygnacja z
ubiegania się o miejsce w żłobku oraz automatyczne skreślenie z listy dzieci przyjętych.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

Dyrektor Żłobka
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