
REGULAMIN  
PIERWSZEJ REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA   

W LĘDZINACH PRZY UL. PADEREWSKIEGO 7 
W ROKU 2015 

  
  

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
§ 1 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Nr XV/88/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek.  
 

§ 2 
Regulamin ustala warunki pierwszej rekrutacji dzieci do Miejskiego Żłobka w Lędzinach, 
obowiązki rodziców oraz jednostki budżetowej jaką jest Żłobek. 
  

  
ROZDZIAŁ II 

  
ZASADY DOKONYWANIA NABORU DZIECI DO ŻŁOBKA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

§ 3 
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka do Żłobka w ramach ustalonej liczby miejsc 

jest złożenie w okresie od 2 listopada do15 listopada 2015 w sekretariacie Urzędu Miasta 
w Lędzinach karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka. 
3. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Lędziny. 
4. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, 

a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 
przedszkolnym – do 4 lat. 

5. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju 
psychofizycznego. 

6. Liczebność dzieci w żłobku określa regulamin organizacyjny. 
 
  

OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE NABORU 
 

§ 4 
1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są złożyć kartę zgłoszenia, która 

dostępna jest stronie internetowej miasta Lędziny www.ledziny.pl lub w Wydziale Oświaty, 
Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Lędziny, pok. nr 109. 

2. Podpisaną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami uprawniającymi do skorzystania 
z pierwszeństwa w przyjęciu do Żłobka składa się osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta 
Lędziny. 

3. Po ogłoszeniu przez Miejską Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych do Żłobka na  rok 
szkolny 2015/2016 rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie 
korzystania z usług Żłobka na dany rok szkolny, w terminie do 20 grudnia 2015. 

  
 

 



OBOWIĄZKI MIEJSKIEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ  W PROCESIE NAB ORU 
 

§ 5 
1. Pierwszej rekrutacji do Żłobka dokonuje Miejska Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Burmistrza Miasta Lędziny. 
2. Miejska Komisja Rekrutacyjna przyjmuje karty zgłoszeń złożone w terminie od 2-15 

listopada 2015 r. 
3. Termin zamieszczenia listy dzieci przyjętych do Żłobka na rok szkolny 2015/2016 ustala się  

na dzień 30 listopada 2015 r. 
4. Identyfikacja dzieci jest możliwa na podstawie ich numeru PESEL. 
5. Dziecko, które nie zakwalifikowało się w wyniku rekrutacji wpisywane jest na listę 

rezerwową. 
6. Miejska Komisja Rekrutacyjna informuje rodziców o pozycji dziecka na liście rezerwowej. 
7. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy 

oczekujących do danej grupy wiekowej o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny 
termin i warunki przyjęcia. 

8. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości żłobka do przyjęcia dziecka odmawia 
oddania dziecka lub chce przesunąć przyjęcie na termin późniejszy, zawiadamiana jest 
kolejna osoba z listy rezerwowej. 

9. Przyjmowanie do Żłobka po terminie określonym w § 3 pkt 1 może nastąpić tylko w 
przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej  listy rezerwowej dzieci 
oczekujących na przyjęcie. 

10. Karty zgłoszeń złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez Miejską 
Komisję Rekrutacyjną, a dziecko zostaje umieszczone na kolejnym miejscu rezerwowej 
listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa  określonymi w § 6. 

  
  

KRYTERIA PRZYJ ĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 
 

§ 6 
1. Pierwszeństwo  w przyjęciu do Żłobka mają dzieci z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji 

społeczno – finansowej – w następującej kolejności: 
1) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), których oboje rodzice pracują, 
2) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, 
3) dzieci rodziców, jeżeli wobec co najmniej jednego z nich orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej 
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, 

4) dzieci rodziców samotnie je wychowujących, 
5) dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza do żłobka, 
6) dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się – studiujących w trybie dziennym. 

2. Sytuacja rodzica samotnie wychowującego dziecko występuje wówczas, gdy osoby te: 
panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rodzic pozostający w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona – prowadzą gospodarstwo domowe jednoosobowo. 

 
 

WYMOGI FORMALNE 
 

§ 7 
1. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są przedstawić 

zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka. 
2. Rodzice, opiekunowie prawni wymieniają w karcie zgłoszenia osoby pełnoletnie oraz ich 

dane, których upoważniają do odbioru dziecka ze Żłobka. 



3. Rodzice, opiekunowie prawni dostarczają inne dokumenty wymienione w niniejszym 
regulaminie. 

  
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 8 
1. Do dnia 30 listopada 2015 r. sprawy dotyczące rekrutacji załatwia Miejska Komisja 

Rekrutacyjna. 
2. Od dnia 1 grudnia 2015 r. obowiązki Miejskiej Komisji Rekrutacyjnej przejmuje Dyrektor 
Żłobka.  

 
 


