
 

      

PŻ. 011.1.2021      
                Załącznik do Zarządzenia Nr3/2021      

                                                               Dyrektora Publicznego Żłobka w Prószkowie 

z dnia 16 marca 2021 r. 

 

 

REGULAMIN NABORU DZIECI 

    DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W PRÓSZKOWIE 

 

 

    POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

      §1 

Podstawę prawną Regulaminu Naboru do Publicznego Żłobka w Prószkowie (dalej jako 

Regulamin) stanowią: 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (  Dz. U. z  2021, 

poz. 75). 

2. Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w  Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. , 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny 

Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu; 

3. Uchwały Nr XXVI/175/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 września 2020r. 

w sprawie zmiany uchwały  Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w  Prószkowie z dnia                           

27 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków 

pod nazwą Publiczny Żłobek  w Prószkowie i nadania jej statutu. 

 

§2 

 

Regulamin określa zasady przyjmowania dzieci do Publicznego Żłobka w Prószkowie przy 

ul. Daszyńskiego 1G (dalej jako Żłobek). 

 

ZASADY NABORU 

 

§3 

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Prószków                      

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku wolnych miejsc do Żłobka mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza 

terenem Gminy Prószków. 

3. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od 12 m-ca życia do końca roku szkolnego,                   

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

jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia . 

 

§4 

 

1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok. 

2. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadanych wolnych miejsc. 

3. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup wiekowych według ich zbliżonego wieku oraz 

rozwoju psychofizycznego. 



4. Co roku w terminie określonym przez Dyrektora,  przeprowadzany zostaje nabór  dzieci 

do Żłobka na nowy rok szkolny. Termin ten ogłaszany jest na stronie internetowej 

żłobka. 

5. Nabór dzieci do Żłobka obejmuje wszystkie dzieci, które w roku złożenia karty 

zgłoszenia mają ukończony 1 rok życia. 

6. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka oraz zasady punktacji zawarte są                                     

w rozdziale 3  Statutu Publicznego Żłobka w Prószkowie. 

7. Do dnia 30 czerwca danego roku Dyrektor ogłasza listę dzieci przyjętych do żłobka na 

nowy rok szkolny.  

8. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka  umieszcza się na liście rezerwowej. 

9. Do dzieci uczęszczających do Żłobka stosuje się zasadę kontynuacji opieki żłobkowej, 

co oznacza, iż dzieci uczęszczające do Żłobka będą przyjmowane na kolejny rok 

szkolny automatycznie na podstawie złożonej  deklaracji o kontynuowaniu pobytu          

w Żłobku. Stosowne dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rodzice, 

opiekunowie prawni lub inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, składają do końca marca danego roku  kalendarzowego. 

 

§ 5 

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców, opiekunów 

prawnych lub inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem 

karty zgłoszeniowej o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami i innymi wymaganymi 

dokumentami. 

2. Wzór karty zgłoszenia dziecka do Żłobka, o której mowa w ust. 1 jest dostępny                          

w siedzibie Żłobka  i na stronie internetowej Żłobka. 

3. Podpisaną przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby, którym sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem kartę  zgłoszenia dziecka, składa się w siedzibie 

Żłobka osobiście lub w formie elektronicznej (skan karty zgłoszenia wraz z podpisem) 

na adres mailowy Żłobka. 

4. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka zostaje umieszczona w wykazie kart dzieci 

zgłoszonych do naboru. 

5. Rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem, dzieci przyjętych w danym roku kalendarzowym zobowiązani są 

do zawarcia umowy  w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi 

w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Żłobka. 

6. Niepodpisanie umowy, o której mowa w ust. 5, przez rodziców, opiekunów prawnych 

lub inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem w określonym 

terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem 

go z listy osób przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z listy rezerwowej. 

7. Przy przyjęciu do Żłobka rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby, którym sąd 

powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, przy podpisaniu umowy,  zobowiązani 

są podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia dziecka i braku przeszkód do 

korzystaniu z opieki żłobkowej oraz przedstawić do wglądu książeczkę zdrowia dziecka 

z aktualnymi szczepieniami. 

8. Rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem dzieci nieprzyjętych zobowiązani są aktualizować złożoną kartę 

zgłoszenia raz na kwartał. Nie potwierdzenie przez rodziców, opiekunów prawnych lub 

inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem chęci korzystania 

z opieki żłobkowej w terminie do 6 miesięcy liczonych od dnia złożenia karty 



zgłoszenia jest równoważne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka i skutkuje  

skreśleniem go  z listy rezerwowej. 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§6 

 

1. Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się na zasadach obowiązujących przy 

jego wprowadzaniu. 

2. Regulamin wchodzi w życie  z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


