Zarządzenie Nr 08/2020
Dyrektora Zespołu Żłobków Nr 4 w Poznaniu
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia
zasad kwalifikacji dzieci do pierwszeństwa w objęciu opieką w żłobku
w Zespole Żłobków Nr 4
w związku z ograniczoną liczbą miejsc opieki spowodowaną zagrożeniem
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2
Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego
2011 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.
374 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.), zarządza się, co następuje:
§1
Ze względu na ograniczenie liczby miejsc opieki w żłobkach działających w ramach Zespołu
Żłobków Nr 4 spowodowane wprowadzonymi warunkami wzmożonego reżimu sanitarnego w
związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ustala się
następujące zasady kwalifikacji dzieci do pierwszeństwa w objęciu opieką w żłobku.
1. Kwalifikacja do objęcia dziecka opieką w żłobku uzależniona jest od liczby
uzyskanych punktów przyznanych za spełnienie kryteriów pierwszeństwa. Liczba
punktów jest sumą wartości kryteriów.
2. Ustala się następujące kryteria pierwszeństwa wraz z ich wartością:
lp
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Kryterium pierwszeństwa
Rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko
Oboje rodzice/opiekunowie zobowiązani są świadczyć pracę
i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad
dzieckiem,
a w przypadku rodzica/opiekuna samotnie wychowującego
dziecko – zobowiązany jest świadczyć pracę i nie ma
możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem
(uwaga maksymalna liczba -1, niezależnie od liczby
rodziców/opiekunów)
Oboje rodzice/opiekunowie pracują, a przynajmniej jeden z
nich wykonuje pracę lub
rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko wykonuje
pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia – realizując zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
b) w służbach mundurowych - realizując zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
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zwalczaniem COVID-19,
c) w handlu i przedsiębiorstwach oraz innych
podmiotach realizujących zadania związane z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19, czyli sklepy i
hurtownie
spożywcze,
apteki,
drogerie,
hurtownie farmaceutyczne, przedsiębiorstwa
wodociągowe, oczyszczania miasta,
d) w instytucji lub podmiocie realizującym zadania
z zakresu opieki nad dziećmi, m.in. żłobku,
przedszkolu, szkole podstawowej - na rzecz
dzieci w klasach I-III.

3. W przypadku, jeżeli liczba dzieci zakwalifikowanych do pierwszeństwa objęcia
opieką w żłobku będzie większa od liczby miejsc, dyrektor będzie kwalifikował dzieci
w oparciu o system rotacyjny, polegający na przywileju pierwszeństwa dla dzieci,
których czas oczekiwania na objęcie opieką w systemie rotacyjnym jest najdłuższy.
4. W przypadku, jeżeli liczba dzieci zakwalifikowanych do pierwszeństwa objęcia
opieką w żłobku będzie mniejsza od liczby miejsc, dyrektor będzie kwalifikował
pozostałe dzieci w oparciu o system rotacyjny, polegający na przywileju
pierwszeństwa dla dzieci, których czas oczekiwania na objęcie opieką w systemie
rotacyjnym jest najdłuższy.
5. Kwalifikacja prowadzona jest w systemie cotygodniowym. Lista dzieci
zakwalifikowanych do objęcia dziecka w danym tygodniu jest ustalana i zatwierdzana
przez dyrektora zespołu żłobków w każdą środę przypadającą w tygodniu
poprzedzającym okres, którego dotyczy. W tym terminie dyrektor żłobka przekazuje
informację o wynikach kwalifikacji.
6. Narzędziem do zebrania niezbędnych informacji do ustalenia pierwszeństwa
w przyjmowaniu dzieci jest ankieta stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom poszczególnych żłobków.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

