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REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI 

DO  MIEJSKIEGO ŻŁOBKA  W  SIERPCU 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 603 

ze zm.) 

2. § 11 ust. 3. Statutu Miejskiego Żłobka w Sierpcu wprowadzonego Uchwałą  

nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia 

Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania mu statutu. 

 

§1. 

Niniejszy Regulamin określa  warunki przyjmowania dzieci do Miejskiego Żłobka w Sierpcu 

oraz obowiązki leżące po stronie rodziców i Żłobka. 

 

§2. 

Zasady naboru dzieci do żłobka 

1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują wraz  

z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Gminy Miasta Sierpc.  

2. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20. tygodnia życia do zakończenia 

roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia. 

3. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym może ono pozostać w Żłobku do ukończenia 4. roku życia 

na uzasadniony przez rodziców/opiekunów  prawnych wniosek złożony do organu 

prowadzącego.  

4. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok. 

5. Rekrutacja podstawowa odbywa się w kwietniu na rok szkolny rozpoczynający  

się od 1. września. 

6. Przyjęcia dzieci, w ramach rekrutacji dodatkowej, odbywają się w miarę istnienia 

wolnych miejsc. 

7. W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej informowana o gotowości Żłobka  

do przyjęcia dziecka odmawia podpisania w wyznaczonym terminie umowy  

lub chce przesunąć przyjęcie dziecka na późniejszy termin, zawiadamiana jest 

kolejna osoba z listy rezerwowej, a jej wniosek jest anulowany.  
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8. Anulowanie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka następuje również w sytuacji: 

a) niepodpisania przez rodzica/opiekuna prawnego umowy w wyznaczonym 

przez Dyrektora terminie; 

b) osiągnięcia przez dziecko wieku uniemożliwiającego korzystanie z usług żłobka 

(dziecko ukończyło 3. rok życia); 

c) złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o anulowaniu wniosku.  

 

§3. 

Kryteria rekrutacji 

1. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego przez rodzica/opiekuna 

prawnego wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz uzyskanej liczby punktów 

rekrutacyjnych.  

2. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów 

zaznaczonych w oświadczeniu (załącznik nr 2 do Regulaminu).  

3. W przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych decyduje  

kolejność złożenia wniosku.  

4. Punktacja kryteriów: 

L.p. Kryterium Liczba pkt 

 

1. 

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie 

prawni odprowadzają podatki na rzecz Gminy 

Miasta Sierpca. 

4 

 

2. 

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych 

pracujących zawodowo lub uczących  

się w systemie dziennym. 

2 

3. Dziecko, które ukończyło pierwszy rok życia. 3 

4. Dziecko posiadające orzeczenie  

o niepełnosprawności. 

1 

5. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej).  1 

6. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka. 1 
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§4. 

Komisja rekrutacyjna 

1. Dyrektor Miejskiego Żłobka w Sierpcu powołuje Komisję Rekrutacyjną, która liczy 

maksymalnie 3 osoby. 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

a) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym; 

b) przyznanie punktów za spełnione kryteria; 

c) podjęcie decyzji o przyjęciu dziecka do żłobka lub wpisaniu na listę rezerwową;  

d) sporządzenie protokołu z posiedzenia, którego załącznikiem jest lista dzieci przyjętych 

do placówki oraz lista rezerwowa. 

3. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby dzieci od liczby dostępnych miejsc, przyjęte 

zostaną wszystkie zgłoszone dzieci bez konieczności powoływania komisji 

rekrutacyjnej. 

 

§5. 

Obowiązki rodzica w procesie naboru 

1. Złożenie wniosku wraz z załączonymi oświadczeniami oraz klauzulą informacyjną 

(załącznik nr 3 do Regulaminu). 

2. Podanie, pod odpowiedzialnością karną, prawdziwych informacji. 

3. Zaznaczenie we wniosku roku kalendarzowego, od którego dziecko ma zostać 

objęte opieką Żłobka. 

 

§6. 

Obowiązki Żłobka w procesie naboru 

1. Dyrektor Żłobka przyjmuje wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka. 

2. Rekrutacja odbywa się według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

3. Złożony przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek o przyjęcie dziecka  

do Żłobka wpisywany jest do rejestru kart zgłoszeniowych. 

4. Wnioski są rozpatrywane w roku kalendarzowym, na który rodzic/opiekun prawny 

zadeklarował chęć posłania dziecka do Żłobka.  
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5. Dzieci, które nie zostały przyjęte w ramach rekrutacji podstawowej, wpisywane  

są na listę rezerwową. 

6. Lista dzieci przyjętych do placówki oraz lista rezerwowa publikowane są w formie 

ogłoszenia wywieszonego w Miejskim Żłobku w Sierpcu. 

7. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor zawiadamia kolejną osobę z listy 

rezerwowej o możliwości przyjęcia dziecka do Żłobka. 


