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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 603 ze. zm.); 

 

2. Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 

utworzenia Miejskiego Żłobka w Głownie oraz ustalenia jego statutu. 

 

 



Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§1.  

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Żłobek – Miejski Żłobek w Głownie; 

2) Dyrektor – dyrektor Miejskiego Żłobka w Głownie; 

3) Regulamin – Regulamin rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Głownie; 

4) Strona internetowa Żłobka – adres internetowy: www.zlobekglowno.pl 

Rozdział II  

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka 

§ 2. 

1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do końca 

roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe 

lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia, w tym 

przypadku rodzice przedkładają dyrektorowi żłobka oświadczenie o odmowie przyjęcia 

dziecka do przedszkola. 

2. Zapisy dzieci do żłobka prowadzone są przez cały rok, w miarę występowania wolnych 

miejsc. 

3. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na stałe na terenie Gminy Miasta Głowno. 

4. O przyjęciu do żłobka decyduje dyrektor w oparciu o liczbę miejsc, w pierwszej kolejności 

przyjmowane będą dzieci: 

1) obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, którzy nie 

przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych; 

2) rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się  

w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, 

rodzicielskich i wychowawczych. 

5. Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do żłobka będzie większa niż liczba miejsc w żłobku,  

w postępowaniu rekrutacyjnym są brane następujące kryteria: 

1) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, 

2) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 

3) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

4) wielodzietność rodziny kandydata. 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5 są równoważne. 

7. W przypadku, gdy po zastosowaniu kryteriów, o których mowa w ust. 5 liczba zgłoszeń 

nadal przekracza liczbę miejsc w żłobku, decyduje kolejność zgłoszeń.  

8. Dzieci nie przyjęte do żłobka w zawiązku z brakiem miejsc umieszczane są na liście 

oczekujących na przyjęcie do żłobka. 



9. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w żłobku, trwającej powyżej 30 dni, ma 

zastosowanie art. 18b ustawy, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności brane są pod 

uwagę dzieci umieszczone na liście oczekujących. 

10. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dyrektor może przyjąć inne dziecko,  

z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci umieszczone na liście 

oczekujących. 

11. W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun informowany o gotowości żłobka  

do przyjęcia dziecka rezygnuje z miejsca lub chce przesunąć przyjęcie na termin 

późniejszy, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy. 

12. Prośba rodzica/prawnego opiekuna o przesunięcie przyjęcia dziecka do żłobka  

na późniejszy termin wiąże się z umieszczeniem dziecka na końcu listy oczekujących. 

13. Dzieci przyjmowane są w miarę posiadania wolnych miejsc, do odpowiednich wiekowo, 

zgodnie z etapem rozwoju psychofizycznego grup żłobkowych. 

14. Liczebność dzieci w żłobku jest dostosowana do obowiązujących przepisów. 

15. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie są objęte rekrutacją na kolejny rok. 

Kontynuują swój pobyt w placówce na podstawie deklaracji kontynuacji pobytu dziecka 

oraz podpisanej umowy o korzystaniu z usług żłobka.  

16. W przypadku nieobecności dyrektora żłobka sprawy dotyczące rekrutacji prowadzi 

zastępca lub osoba upoważniona. 

§ 3. 

Kryteriom, o których mowa w § 2 ust. 4 - 5 przyznaje się następującą wartość punktową: 

Lp. Kryteria Wartość kryteriów 

w punktach 

1.  Dziecko obojga rodziców pracujących: 

- w wymiarze pełnego etatu 

- w wymiarze niepełny etat 

 

(w przypadku tego kryterium punktacja przyznawana jest 

każdemu z rodziców z osobna i jest sumowana razem) 

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz pobieranie 

nauki w systemie dziennym, traktowane są, jako 

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

 

5 pkt 

3,5 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(max. 10 pkt) 

 

2.  Dziecko pracującego rodzica samotnie je wychowującego 10 pkt 

 

3. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością 

Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców 

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 

Wielodzietność rodziny dziecka 

5 pkt 

5 pkt 

5 pkt 

5 pkt 



Rozdział III  

Procedura składania kart zapisu 

§ 4. 

1. Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko składają kartę zapisu dziecka do 

żłobka w Miejskim Żłobku w Głownie ul. Kościuszki 11/13 (wejście od ul. Wojska 

Polskiego) w godz. 8:00 – 16:00. 

2. Druk karty zapisu dziecka do żłobka wg wzoru określonego w załączniku nr 1  

do Regulaminu Organizacyjnego można pobrać w placówce lub na stronie internetowej 

żłobka: www.zlobekglowno.pl. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie w przypadku rezygnacji z miejsca w żłobku zobowiązani są 

do poinformowania i złożenia pisemnej rezygnacji osobiście w placówce lub przesłać 

podpisaną rezygnację na adres e-mailowy: zlobek@glowno.pl. 

§ 5. 

1. Do karty zapisu, o której mowa w § 4 powinny być dołączone w szczególności następujące 

dokumenty: 

1) Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy Miasta Głowno, a w przypadku jego 

braku oświadczenie o stałym zamieszkaniu dziecka wraz z rodzicami na terenie Gminy 

Miasta Głowna wraz z umową najmu lokalu mieszkalnego, aktem notarialnym 

potwierdzającym własność lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Głowno lub 

inny dokument na podstawie, którego istnieje możliwość potwierdzenia stałego 

zamieszkania dziecka na terenie Gminy Miasta Głowno.  

2) Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o pobieranej nauce w systemie dziennym, 

a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG.  

3) Dla dziecka samotnego rodzica (w rozumieniu  art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) potwierdzeniem jest dokument z Urzędu 

Stanu  Cywilnego potwierdzający aktualny stan cywilny, tj. zupełny odpis aktu 

urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub inne 

dokumenty tj. prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 

prawomocny wyrok o pozbawieniu praw rodzicielskich, akt zgonu rodzica, wyrok sądu 

przyznający alimenty, zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary 

pozbawienia wolności jednego z rodziców. Dodatkowo w przypadku samotnego 

wychowywania dziecka, rodzic przedkłada oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka.  

4) W przypadku niepełnosprawności dziecka lub niepełnosprawności jednego bądź obojga 

rodziców dziecka lub niepełnosprawności rodzeństwa dziecka, orzeczenia  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

5) Dla dzieci z rodzin wielodzietnych potwierdzeniem są akty urodzenia wszystkich dzieci 

lub Karta Dużej Rodziny. 

 

 



Rozdział IV  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dzieci przyjętych od 1 września 

§ 6. 

1. Nabór skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci ze żłobka do przedszkoli tzn. 

następuje wówczas jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących. 

2. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o przyjęciu dziecka do żłobka 

telefonicznie oraz poprzez wywieszenie imiennej listy na tablicy ogłoszeń zamieszczonej 

w budynku żłobka. 

3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dzieci przyjętych od 1 września: 

1) od 1 czerwca do 14 czerwca weryfikacja kart zapisu i dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymaganych kryteriów; 

2) 15 czerwca ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka - przekazanie 

informacji rodzicom/prawnym opiekunom; 

3) od 16 czerwca do 25 czerwca potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli 

zapisania dziecka do żłobka, uzupełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów 

stosownych dokumentów;  

4) na dzień 30 czerwca każdego roku dyrektor żłobka sporządza listę dzieci przyjętych  

od dnia 1 września oraz listę dzieci oczekujących; 

5) do 31 sierpnia podpisanie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów z placówką na 

korzystanie z usług Miejskiego Żłobka w Głownie. 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe 

§ 7. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 r. 

2. Regulamin zostanie udostępniony na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie 

internetowej żłobka.  

 

 


