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Zasady określające warunki przyjmowania dzieci do Żłobka „Żaczuś”
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Zapisy do Żłobka prowadzone będą przez cały rok akademicki.
Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc.
Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych
przez Uniwersytet Jagielloński lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów
cywilno-prawnych.
W przypadku niewykorzystania miejsc przez dzieci ww. osób dopuszcza się przyjęcie do Żłobka
dziecka innej osoby.
Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat w dni robocze od godz.
7.00 do godz. 17.00.
Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju
psychofizycznego.
Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są złożyć kartę zapisu, która dostępna
jest na stronie www.zaczus.pl.
Podpisaną kartę zapisu należy złożyć w Biurze Zarządu Fundacji Bratniak, DS. Piast
ul. Piastowska 47 lub U kierownika Żłobka. Kartę zapisu można przesłać emailem (skan z
podpisem) na adres zlobek@zaczus.pl.
Karty zapisu dziecka można składać przez cały rok akademicki.
Na podstawie złożonej przez rodziców karty zapisu, dziecko przyjmowane jest do żłobka lub
wpisywane na listę rezerwową, jeżeli w danym momencie nie ma wolnych miejsc.
Rodzice informowani są o pozycji dziecka na liście rezerwowej.
Jeżeli w trakcie roku akademickiego zwalnia się miejsce, Żłobek zawiadamia kolejną osobę
z listy oczekujących do danej grupy wiekowej o możliwości przyjęcia dziecka
i uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
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Do Żłobka przyjmowane są dzieci w następującej kolejności:
a. dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących
zadania na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie umów cywilno-prawnych,
b. dzieci innych osób (w miarę wolnych miejsc) w następującej kolejności:
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dzieci pracowników Fundacji „Bratniak”,
dzieci oczekujące na miejsce w żłobku z listy rezerwowej wg. kolejności zgłoszenia,
dzieci rodziców, którzy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej.

Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzice opiekunowie prawni zobowiązani są przedstawić
zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka oraz
książeczkę zdrowia dziecka z aktualnymi szczepieniami.
Rodzice, opiekunowie prawni wpisują w karcie zapisu osoby pełnoletnie oraz ich dane, które
upoważniają do odbioru dziecka ze żłobka.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody
Małopolskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2015 - Moduł 4

