Принципи процедури прийому
§1
Загальна інформація
Набір в ясла чи садок відбувається на постійній основі. Прийом на роботу здійснюється
за таким графіком:
1

Опис завдання
Подача форми за місцезнаходженням дитячого
садка Koniczynka Uczniowska 2 Гдиня.

Термін
з 13-20 травня 2022

2

Оголошення попереднього списку

23 травня 2022

3

Подання батьками/опікунами документів, що
підтверджують відповідність критеріям прийому
дитини до закладу

24-27 травня 2022

4

Оголошення списку дітей, які приймаються до
дитячого садка (ясла) та садка

30 травня 2022

5

Підписання договорів з батьками/опікунами

макс. до 7 робочих днів з
дня оголошення списку
прийнятих дітей

6

Додатковий набір

у разі наявності місць у
закладі та відсутності
кандидатів у резервному
списку

1. У наборі можуть брати участь діти від 1 до 5 років. До дитячого садка (ясла)
допускаються діти від 1 до 3 років, яким на день надходження виповниться 1 рік. До
дитячого садка можна приймати дітей від 3 до 5
2. У наборі може брати участь лише дитина, яка не відвідує жодного з ясел та
комунальних садків або не користується місцем у недержавних яслах/садочках, які
фінансуються міською ґміною Гдині.
§2
Подання заявки
1. Умовою реєстрації заяви про прийом дитини в ясла є те, щоб батьки/законний опікун
ознайомився з правилами прийому дітей до ясла та прийняв їх.
2. Подача заявки на прийом на роботу відбувається виключно в письмовій формі.
3. Дані, надані у формі, повинні відповідати фактам.
4. Порядок подачі заявок не є критерієм прийнятності.

§3
Система оцінки критеріїв
Схвалені заявки оцінюються відповідно до таких критеріїв за окремими пунктами
1. Кандидат – громадянин України, який в’їхав на територію Республіки Польща
безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями на території цієї країни -50 пунктів
2. Кількість дітей віком до 18 років, які залишаються під опікою одного з батьків і
знаходяться на території Польщі - По одному пункту на дитину
3. Дитина, якої стосується заява, розпочала обов’язкові профілактичні щеплення згідно
з календарем щеплень, що діє в Польщі, або яка за станом здоров’я, встановлена
лікарем, не може бути вакцинована відповідно до наказу Міністра охорони здоров’я
про обов’язкові щеплення -10 пунктів
4. Дитина, батьки якої перебувають на обліку в районному агентстві зайнятості -20
пунктів
5. Дитина, батьки (опікуни) якої працюють, виконують роботу за цивільно-правовим
договором, навчаються на денній формі або ведуть активний бізнес; критерій також
поширюється на одного з батьків (законного опікуна) -30 пунктів
6. Багатодітна сім'я (троє дітей і більше) -5 пунктів
7. Дитина, чиї брати і сестри продовжуватимуть відвідувати той самий заклад у тому ж
році, який проводиться поточний набір -5 пунктів
8. Брати і сестри які разом беруть участь у наборі -5 пунктів

Враховуються лише критерії, зазначені батьками в анкеті.
§4
Оголошення попереднього списку
Списки дітей попередньої кваліфікації розміщені в дитячому садку Koniczynka
Uczniowska 2 Гдиня та Початкова школа 12 Ставна 4/6 Гдиня.

§5
Перевірка поданих документів
Як тільки дитина буде кваліфікована на пункт догляду, батько/опікун отримує
інформацію про те, що протягом 5 календарних днів він зобов’язаний передати до
головного офісу дитячого садка Koniczynka Uczniowska 2 у м. Гдиня комплект
документів, що підтверджують отриманий бал:

Критерій

Документ, що підтверджує
виконання критерію
- паспорт для огляду або заява з
батьків кандидата

1

Кандидат – громадянин України, який в’їхав
на територію Республіки Польща
безпосередньо з України у зв’язку з
бойовими діями на території цієї країни.

2

Кількість дітей віком до 18 років, які
залишаються під опікою одного з батьків і
знаходяться на території Польщі

- свідоцтва про народження дітей
для перевірки

3

Дитина, якої стосується заява, розпочала
обов’язкові профілактичні щеплення згідно
з календарем щеплень, що діє в Польщі, або
яка за станом здоров’я, встановлена
лікарем, не може бути вакцинована
відповідно до наказу Міністра охорони
здоров’я про обов’язкові щеплення

- копія вакцинаційної карти
або
- санітарна книжка дитини для
огляду

4

Дитина, батьки якої перебувають на обліку в
районному агентстві зайнятості

- підтвердження реєстрації заяви в
ПУП

5

Дитина, батьки (опікуни) якої працюють,
виконують роботу за цивільно-правовим
договором, навчаються на денній формі або
ведуть активний бізнес; критерій також
поширюється на одного з батьків (законного
опікуна)

доречно:
- довідка з місця роботи
- довідка про виконання робіт за
цивільно-правовим договором
- довідка з університету/школи, що
містить інформацію про навчання
в денній системі
- поточний запис до реєстру видів
господарської діяльності

6

Багатодітна сім'я (троє дітей і більше)

- свідоцтва про народження дітей
для перевірки

7

Брати і сестри які разом беруть участь у
наборі

заява батьків

8

Дитина, чиї брати і сестри
продовжуватимуть відвідувати той самий
заклад у тому ж році, який проводиться
поточний набір

заява батьків

1. Разом з документами, зазначеними для перевірки пред’явити документи, що
підтверджують місце проживання в м. Гдиня
2. Прийом дітей до ясла здійснюється на підставі оцінки заяв кваліфікаційною комісією,
що призначається директором дитячого садка. Кваліфікаційна комісія складається з
трьох основних працівників дитячого садка, її роботу організовує та очолює директор

дитячого садка. Приймальна комісія складає список дітей, які підлягають додитячого
садка в межах ліміту місць, та резервний список дітей, які очікують на вступ.
3. Ненадання необхідних документів, що підтверджують, невідповідність обраним
критеріям призведе до виключення дитини зі списку зарахування. Дозволяється
доповнювати документи батьками/опікунами у час, визначений директором дитячого
садка.
§6
Оголошення списку дітей, які приймаються до дитячого садка
Після оголошення списку дітей, прийнятих до ясла, батьки/опікун отримує інформацію
про те, що він зобов’язаний підписати договір протягом 7 робочих днів з дати
повідомлення.
Недотримання терміну, зазначеного призводить до виключення дитини зі списку дітей,
прийнятих до дитячого садка.
§7
Резервні списки
Кандидати які набрали найбільшу кількість балів у певній віковій групі, заносяться до
резервного списку.
Батьки/законні опікуни мають право в будь-який час виключити свою дитину з
резервного списку. З цією метою зверніться до закладу.
§8
Кінцеві положення
У разі наявності вільних місць і відсутності дітей у резервному списку закладу, директор
дитячого садка може провести додатковий набір.

