
REGULAMIN REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W TRZCIANCE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 ( Dz. U. z 2011r. nr 45 poz.235) oraz uchwała nr XVI/104/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2011 r. w 
sprawie statutu żłobka utworzonego przez gminę Trzcianka.

§ 2
Regulamin  rekrutacji  dzieci  do  żłobka  ustala  warunki  przyjmowania  dzieci  do  oddziału  żłobkowego  w Gminnym 
Przedszkolu nr 1 w Trzciance.

ROZDZIAŁ II
ZASADY DOKONYWANIA NABORU DZIECI DO ŻŁOBKA
§ 3
Nabór do oddziału żłobkowego przeprowadza Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzciance w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności. 

§ 4
Żłobek jest powołany do sprawowania opieki dla dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku  
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

§ 5
Podstawowa rekrutacja dzieci do żłobka  odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci  do 
oddziału  żłobkowego  w  ciągu  roku  szkolnego,  jeżeli  placówka  dysponuje  wolnymi  miejscami z  uwzględnieniem 
prowadzonej przez żłobek listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

§ 6
Pierwszeństwo  w  przyjęciu  do  żłobka  mają  dzieci  obojga  pracujących  rodziców  (opiekunów  prawnych)  oraz 
wychowywane samotnie przez pracującego (uczącego się) rodzica (opiekuna prawnego), zamieszkałych na terenie 
gminy Trzcianka.

§ 7
Rodzice  /  opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  złożyć  kartę  zgłoszenia  dziecka  do  oddziału  żłobkowego,  która 
dostępna jest w placówce lub można ją pobrać ze strony internetowej BIP Trzcianka.

§ 8
 Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku na 
dany rok szkolny na podstawie złożonego wniosku potwierdzającego przedłużenie pobytu dziecka w żłobku.

§ 9 
W przypadku mniejszej  liczby zgłoszonych  dzieci  niż liczba miejsc w żłobku na dany rok szkolny,  przyjęć dzieci  
dokonuje dyrektor.
W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w żłobku na dany rok 
szkolny, dyrektor zarządzeniem powołuje komisję kwalifikacyjną. Komisja ma prawo podczas posiedzenia w sytuacji  
tego wymagającej wypracować dodatkowe kryteria przyjęć.

§ 10
Harmonogram naboru:
 od 1 lutego do 20 marca każdego roku składanie i rejestracja kart zgłoszenia dziecka do oddziału żłobkowego 

wraz z wymaganymi dokumentami,
 od 1 do 15 kwietnia każdego roku weryfikacja kart zgłoszenia dziecka do oddziału żłobkowego i wymaganych 

dokumentów,
 od 20 do 25 kwiecień rozpatrzenie złożonych kart przez komisję rekrutacyjną powołaną zarządzeniem dyrektora,
 po 25 kwietnia ogłoszenie list dzieci przyjętych poprzez wywieszenie ich w budynku żłobka oraz stworzenie listy 

rezerwowej dzieci nieprzyjętych. 

Regulamin sporządził: 

Dyrektor GP1



KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W TRZCIANCE

                                                                                                                

Proszę o przyjęcie dziecka do Oddziału Żłobkowego 
na rok szkolny 2016/2017

Wypełniony pismem drukowanym formularz należy złożyć do 20 marca 2016 r.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE  DZIECKA                                           

Nazwisko i imię dziecka……………………………………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………..

PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………………………………………......................

Adres zameldowania dziecka…………………………………………………………………………………………………………………

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Dane Matki / opiekunki prawnej Ojca / opiekuna prawnego

Imię, nazwisko 
  

Adres zamieszkania
  

Telefon kontaktowy
 
 

 

Miejsce pracy : potwierdzenie 
zatrudnienia pieczęcią i podpisem 
osoby decyzyjnej(w przypadku braku 
pracy proszę wpisać: nie pracuje ) 

  

Telefon do pracy
  

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową, czynią materiał pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do  
oddziału żłobkowego oraz wykorzystywane będą przez przedszkole w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania po zakończonej  
rekrutacji np. szybki kontakt z rodzicami w sytuacjach szczególnych, prowadzenie ewidencji obecności dzieci .

III. DODATKOWE  INFORMACJE  O  DZIECKU  I  RODZINIE  MOGĄCE  WPŁYNĄĆ  NA 
FUNKCJONOWANIE DZIECKA W ODDZIALE ŻŁOBKOWYM

(stan zdrowia, wady rozwojowe, dieta,  posiadane orzeczenie, opinie  poradni specjalistycznych , przyjmowane na  
stałe leki, uwagi dotyczące dziecka skierowane do opiekuna -  nawyki /zachowania, na które należy zwrócić uwagę,  
propozycje, sugestie, ewentualne potrzeby itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ-  I ETAP REKRUTACJI

Nabór do Żłobka oparty jest o zasadę powszechnej dostępności. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci: 

a) obojga pracujących rodziców / opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka �
b)  wychowywane  samotnie  przez  pracującego  (uczącego  się)  rodzica  /  opiekuna,  zamieszkałego  na 

terenie gminy Trzcianka �
(Spełniane kryterium proszę  zaznaczyć  X , spełnianie kryterium b należy udokumentować)

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się kryteria przyjęć 
wypracowane przez komisję rekrutacyjną -II etap rekrutacji.

..................................................................................



(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dn. ...... 04. 2016r.

1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Oddziału Żłobkowego na rok szkolny 2016/2017 

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ………………………………………………………………………………………..

..................................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków



OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna…………………………………….………………......... 

Pesel…………………………………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………………….…………….......................... 

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko 

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko i pesel dziecka)

i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 

informacje, dziecko może zostać skreślone z listy osób uczęszczających do żłobka. 

Trzcianka .............................................................................................. ………………………………..

(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Za osobę samotnie wychowującego dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie, co najmniej  

jedno dziecko z jego rodzicem.




	DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
	Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dn. ...... 04. 2016r.


