
Uchwała Nr XLU486|2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 26 sierpnia2Ol,4 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia statutu Ż)obl<a Miejskiego w Stargardzie
szczecińskim.

Na podstawie art. 1], ust. 2 w zńązJu z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego
20t1 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 t. poz. 1457 jr.) uchwala się,
co nastąluje:

§ 1. W załąsmikl do uchwĄ Nr W81/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dńa 26 larietria 20ll r. w sprawie ustalenia stafufu Żf,obka Miejskiego
w Stargardzie Szczecińskim, z_rnienionej uchwałą Nr )OOIV259|2012 Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim z dniaZ7 listopada 2012 r., Rozdział nI Warunki Przyjmowania
Dńecr otrzynuj e brzmienie :

,,§ 8. 1. Do Złobka przyjmowane sądzieci:
1) zamieszkałe na terenie miasta Stargałd Szczeciński,
2) w wieku od ukończenia 20 Ęgodnia fcia do 3 roku zyctu nie dłużej jednak nż

do ukończenta 4 roku życią jeżeli niemoż:liwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym, lub w sytuacji gdy rozwój psychomotoryczly dziecka nie
pozu,ala na objęcie go tym wychowaniem - pod waruŃiem, ź:E rodzice/opiekunowie
prawni dziecka ńożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem
przedszkolnym, i

3) zdrowe, zakwalifikow ane ptzez lekarza.
Z.Podczas kwalifikacii dzieci do Złobkastozuje się poniZsze kryteria pr:nktowe.

Ln. Rodzai kryterium punktacia

1

Rodzice./opiekunowie prawni spehiają co najmniej jeden z ponibrych waruŃów:
r studĘą lub uczą się w systemie dziennym"
o pracujązawodowo lub prowadząwłasnądziałalność gospodarczą
. posiadająorzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepehosprarłmości,
o odbvwaia kare oozbawienia wolności.

25p]a

2 Dziecko kontynuuiace ucznszczanie do złobka. 1]. pkt
3 Dziecko posiadaiace rodzeństwo w żłobku. 11 nkt

4

Dochód w przeliczeniu na osobę y 16rlzini9;
o do 80 % minimalnego \Ęmagrodzenia ?apracę,
. od 81%o do 120olo minimalnego wynagrodzenia 7apracę,
o od l2l7o minimalnego wynaslodzenia 7aDracę.

3 pkt
2pkt
1 pkt

5
Dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzieirej (3 lub więcej łtzieci w wieku do
l8 roku żvcia lub 24 roku hcia worzvoadku edv dziecko uczv sie lub studiuie).

2pl"t

6
Rodzic/opiekun prałvny samotnie vrychowujący dziecko - w rozumieniu przepińw'
ustawv o świadczeniach rodzinnvch.

2pkt

7 Dziecko przebywające w piecry mstęczej 1 pkt

8
Dziecko posiadaj ące rodzeństwo z orzeczonyryn zr;rrczrt1yp stopniem
niepehosprawności.

1 pkt



3. W pierwszej kolejności do Żłobka, po spełnieniu wymagań określonych w ust. l,
przyjmowane sądzieci, które uzyskĘ najwyższąilość punktów wg Ęrterium określonego
w ust. 2.

4. W prrypadkq gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niz jednego
wniosku o kolejności przyjęć do Złobka decyduje wiek dziecka, tlórego dotyczy wniosek,
odpowiadająpy wiekowi dzieci w grupie rozrvojowej w Złobku, w któĄ jest wolne miejsce,
a w prąrpadku dzieci w tym samym wieku do Złobka w pierwszej kolejności przyjmowane
sądzieci, których rodzice/opiekunowie prawni uzyskali tnjńzszy dochód w przeliczeniu
najednego cńonkarodzinn osiągniętego wmiesiącupoprzedzającym ńoż.eńe,}arty
zgloszeniadziecka do Złobka" .

5. W prz5rpadku posiadania wolnych miejsc zapisy do Złobkafiwają cĄ rok
(za wyjątkiem pruerwy urlopowej).

6. Do ŻłoUtamoze byó przyjęte rlziecko spoza terenu miasta Stargard Szczeciński,
jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami.

§ 9. 1. Przyjęć dzieci do Ż-łobka dokonuje Dyrektor na podstawie ,,Kart zgłoszeńa
dziecka do Złobkd', zwanych dalej kartami, wypeŁrionych i ńożonych ptz,ez rcdńców/
opiekunów prawnych dziecka.

2. Kwalifikację kart ptzeptowadza, Komisja Kwalifikacyjną którą zarządzetiem
powołuj e Dyrektor Złobka.

§ 10. 1. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegająpy się o prryjęcie dziecka do ż}obka
obowipani sąńoĘćprawidłowo wypehionąkartę wterminie do 31 marcakazdego roku.

2. Komisja Kwalifikacyjna decyduje, do lr.tórego z budpków Ż-łobka wskazanego
w § 3 u§t. 2 będzie uczęszczało dane dziecko, biorąp pod uwagę (ieżeli jest to możiwe)
miejsce zamieszkania dziecka i sugestie rodziów.

3. Sznzegółowe zasady prowadzenia rekrutacji określane sąpruez Dyrektora w drodze
zavądzeńa.

4. W terminie do 20 maja każdego roku Dyrektor Złobka podaje do wiadomości
w sposób młyczajowoprznęty listę dzieci przyjęĘch do Żłobka od 1 września danego roku.

5. W prąpadku posiadania wolnych miejsc (po zakończeńu przyjęć) naboru
uzupełniającego dokonuje Dyrektor Złobka na zasadach określonych w § 8 ninięjg2ęgo
Statufu.".

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodńe z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 t. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 @r. U. z ?-0I3 I. poz. 1457 j.t.) tworzyć i prowadzić żłobki mogą
m.in. gminy.

W myśl art. 11 ust. 2 cytowanej ustawy podmiot, który utworzył żńobek ustala
również jego statut. Obecnie Żłobek Miejski w Stargardzie Szczecńskim prowadzi
swoją dziŃalność.na podstawie stafutu nadanego uchwałąNr VV81/2011 Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińsllm z dnia 26 kwietria 2011 r. w sprawie ustalenia statufu
Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, nrienioną uchwałą Nr XXIĘ259|2012
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dńa27 listopada ?-0I2r.

Z wnioskiem o dokonanie zrnian w statucie złwóctła się Dyrektot Żłobka Miejskiego
w Stargardzię §2g2ggińskim. W opinii Dyrektora dotychczasowe doświńczeńa oraz wnioski
z przeptowadzonych kwalifikacji dzieci do Złobka stanowią podstawę do uszczegołowienia
warunków przeprowadzonych kwalifikaQi. Ponadto wprowadzono preferencyjne warunki
przyjmowania do Złobka dziect wychowujących się w rodzinach wielodzietlrych, zgodnie
z ustalonymi kierunkami dńałaniaPrczydentaMiasta Stargard Szczeciński mająpymi na celu
promowanie pozfiywnego wizerunku oraz wspieranie rodzin wielodzietrych zamieszkĄch
na terenie miasta Stargard Szczeciński

Biorąc powyższe pod uwąę, podjęcie ninigj52ęj uchwĄ uważam zazasadnę.
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