
1 
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KARLINIE 
 

§ 1 
1. Rekrutacja odbywa się w okresie od 15.04. do 15.05. każdego roku. 
2. Przyjęć do Żłobka dokonuje dyrektor na podstawie  ustaleń Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora  Żłobka w 

oparciu o analizę złożonych kart zgłoszeń dziecka do  Żłobka.  
3. Terminy postępowania rekrutacyjnego są przedstawione w harmonogramie rekrutacji. 

Podczas rekrutacji do  Żłobka Miejskiego w Karlinie obowiązuje następujący harmonogram: 

L.p. Rodzaj czynności Termin 

1.  Składanie kart zgłoszeń do Żłobka  15 kwiecień  -   15 maj 

2.  Prace Komisji Rekrutacyjnej  17 maj – 20 czerwiec  

3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

22 czerwca 

4.  Potwierdzenie przez Rodzica/ Opiekuna kandydata woli 
przyjęcia do placówki  

Do 27 czerwca do godz. 15.00 

5.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do placówki  

30 czerwca do godz. 15.00  

6.  Składanie przez rodziców  opiekunów wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia   

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

7.  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia  

Do 7 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenia 
uzasadnienia odmowy przyjęcia   

 
4. W ciągu roku, w miarę posiadania miejsc, do Żłobka przyjmowane są dzieci z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń. 
5. Po zakończeniu rekrutacji z Rodzicami /Opiekunami dzieci przyjętych podpisywana jest Umowa określająca  szczegółowe 

zasady korzystania ze Żłobka.  
6. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia następujące dane: 

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 
dokumentu potwierdzającego tożsamość;  

b) informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;  
c) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i 

serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;  
d) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;  
e) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;  
f) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców;  
g) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub 

pobierają naukę;  
h) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 
§ 2 

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci: 
1) Od ukończenia   20  tygodnia  życia  do   3  roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia,   jeżeli   niemożliwe   

lub   utrudnione   jest   objęcie   dziecka  wychowaniem   przedszkolnym,  lub w  sytuacji gdy rozwój psychosomatyczny  
dziecka nie pozwala na objęcie go  wychowaniem   przedszkolnym – pod warunkiem, że rodzice / opiekunowie prawni 
złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wych. przedszkolnym.  

2)  Pierwszeństwo w przyjęciu do  Żłobka mają Rodzice / opiekunowie zamieszkujący na terenie Gminy Karlino, pracujący na 
terenie Gminy Karlino. 

3) Dzieci Rodziców /opiekunów zamieszkujących i pracujących poza terenem Gminy Karlino muszą uzyskać minimum 4 
punkty w postępowaniu rekrutacyjnym, aby ubiegać się o miejsce w Żłobku. 

 
2. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do  Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie każdego z nich: 

L.p. Rodzaj kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty potwierdzające daną sytuację 

1.  Rodzice/opiekunowie prawni zameldowani i 
zamieszkali na terenie Gminy Karlino 

20 Zaświadczenie o miejscu zameldowania. 

2.  Rodzice/opiekunowie prawni pracujący na 
terenie Gminy Karlino. 

15 Zaświadczenie lub wpis w karcie zgłoszenia z zakładu 
pracy potwierdzające zatrudnienie. 

3.  Rodzice/opiekunowie pracujący zawodowo w 
wymiarze pełnego etatu lub prowadzą własną 
działalność gospodarczą 

 
 

4 

Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające 
zatrudnienie, adres zakładu pracy, wymiar czasu pracy. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
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dokument potwierdzający aktywność zawodową – np. 
ostatni dowód wpłaty do ZUS.  

4.  Rodzice/opiekunowie prawni studiują lub uczą 
się w systemie dziennym 

zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające 
naukę w trybie dziennym. 
 

5.  Rodzice/opiekunowie prawni posiadają 
orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 

Orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub 
umiarkowanej rodzica/ opiekuna. 

6.  Rodzic/opiekun prawny samotnie 
wychowujący dziecko –  w rozumieniu 
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

1 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego drugim rodzicem, nie będący w konkubinacie / 
wyrok Sądu Rodzinnego /itp.  

7.  Dziecko wychowujące się w rodzinie 
wielodzietnej (3 lub więcej dzieci w wieku do 
18 roku życia) 

1 Karlińska Karta Rodziny 3+ (oryginały do wglądu) 

8.  Dziecko z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności 

1 orzeczenie o niepełnosprawności dziecka  
 
 9.  Dziecko uczęszczające do Żłobka w ubiegłym 

roku szkolnym do którego składany  jest 
wniosek   
 

1  
Wpisać   TAK  lub  NIE 

10.  Kolejność zgłoszenia  1 WYPEŁNIA   ŻŁOBEK 

11.  Opiekun wracający do pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski, 
wychowawczy)  

5 Zaświadczenie potwierdzające powrót do pracy po 
kończącym się w danym roku szkolnym powrót do 
pracy po urlopie macierzyńskim /rodzicielskim/ 
wychowawczym  

 
§ 3 

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć następujące  dokumenty: 
1. Oświadczenie rodzica/ opiekuna o miejscu zamieszkania. 
2. Zaświadczenie lub potwierdzenie w karcie zgłoszenia, zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający aktywność zawodową – np. ostatni dowód 
wpłaty do ZUS. W przypadku osób uczących się zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę  
w trybie dziennym. 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej rodzica/ opiekuna.; 
 orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 

4. Wyrok sądu rodzinnego o wysokości alimentów dla dziecka samotnego rodzica lub zaświadczenie z USC potwierdzające 
aktualny stan cywilny. 

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem. 
6. Karlińska Karta Rodziny 3+ (oryginały do wglądu). 
7. Zaświadczenie potwierdzające powrót do pracy po kończącym się w danym roku szkolnym urlopie macierzyńskim 

/rodzicielskim/ wychowawczym. 
 

§ 4 
1. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje dyrektor na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”, zwanej dalej kartą,  

wypełnionej i złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. 
2. Wzór karty zgłoszenia dziecka do Żłobka określa dyrektor Żłobka w drodze zarządzenia. 
3. Brak  w  karcie informacji o spełnieniu kryteriów oznacza, że kryteria te nie zostały spełnione.  
4. Wszystkie załączniki do karty zgłoszenia należy składać w postaci kserokopii – oryginały do wglądu.  
5. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku, o kolejności przyjęć do Żłobka  

decyduje wiek dziecka, którego dotyczy wniosek, odpowiadający wiekowi dzieci w grupie rozwojowej w Żłobku, w  której jest 
wolne miejsce. 

6. W przypadku posiadania wolnych miejsc w Żłobku, zapisy do Żłobka trwają cały rok. 
7. Przyjęć do Żłobka dokonuje dyrektor w przypadku posiadania większej ilości miejsc niż liczba złożonych kart  zgłoszeń. 
8. W przypadku większej ilości kart zgłoszeń dziecka do żłobka, kwalifikację kart przeprowadza Komisja  Rekrutacyjna, którą 

zarządzeniem powołuje dyrektor Żłobka. 
9. Rodzice /Opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do Żłobka, zobowiązani są złożyć prawidłowo wypełnioną kartę w 

terminie od 15 kwietnia do 15 maja każdego roku. 
10. W terminie do 30 czerwca do godz. 15.00 każdego roku dyrektor Żłobka podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo  
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przyjęty listę dzieci przyjętych do Żłobka od  1 września danego roku. 
11. W przypadku posiadania wolnych miejsc w Żłobku po zakończeniu przyjęć, dyrektor dokonuje rekrutacji   uzupełniającej. 
12. Po zakończeniu rekrutacji z rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka) zawierana jest umowa określająca szczegółowe  zasady 

korzystania ze Żłobka. 
13. Zgłoszenia dzieci nieprzyjętych do Żłobka umieszcza się na liście rezerwowej, z której w ciągu roku, w miarę posiadania  

miejsc, dzieci są przyjmowane według kolejności z listy rezerwowej. 
14. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według zbliżonego wieku. 
15. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów i składu personelu zatrudnionego w Żłobku. 
16. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka lub rozwiązania zawartej umowy o świadczenie usług przez Żłobek jest  

zaleganie z płatnościami określonymi w zawartej umowie lub uchylanie się od ponoszenia należnych opłat przez osoby  
zobowiązane do ich uiszczania. 

17. Karty zgłoszeń dziecka do Żłobka należy przekazać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie dokumentu) na podany adres e-
mail:  karlinoprzedszkole@onet.pl    (W przypadku braku możliwości przesłania skanu lub zdjęcia dokumentu prosimy o 
kontakt telefoniczny 94 307 06 00, lub 606 763 330 w celu ustalenia indywidualnej ścieżki dalszego postępowania). 

mailto:karlinoprzedszkole@onet.pl

