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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2022 
Dyrektora Gminnego Żłobka Gminnego w Krobi 

z dnia 23 marca 2022 r. 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Krobi 
 
 

§ 1 
1. Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do Żłobka Gminnego 

w Krobi, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych 
w postępowaniu rekrutacyjnym, harmonogram prowadzenia rekrutacji. 

2. Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc 
na dany rok szkolny Dyrektor Żłobka Gminnego w Krobi podaje do publicznej wiadomości 
poprzez umieszczenie informacji na stronie www.zlobek.krobia.pl 
 

§ 2 
1. Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku: od ukończenia 20 tygodnia 

życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku 
gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia. 

2. O przyjęcie do żłobka można ubiegać się kandydat, któremu nadano numer PESEL. 
 

§ 3 
Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji mowa jest o: 

1. rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd 
powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

2. dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Gminnego w Krobi, 
3. żłobku należy przy to rozumieć Żłobek Gminny w Krobi. 

 
§ 4 

 
1. Przyjęcia dziecka do Żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie wyników rekrutacji pod 

warunkiem podpisania przez rodziców umowy o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w 
Żłobku. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie. 

2. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora.  
3. Warunkiem udziału w rekrutacji w celu przyjęcia dziecka do Żłobka od 1 września 2022, jest 

złożenie niezbędnych dokumentów przez rodziców, w terminie od 19 kwietnia do 02 maja 
2022 r. w siedzibie żłobka.  

4. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium rekrutacji. W przypadku, w którym liczba dzieci 
spełniających kryteria przyjęcia do Żłobka jest większa od liczby wolnych miejsc, decydujące 
znaczenie ma liczba punktów uzyskanych przez kandydata w ramach kryteriów dodatkowych, 
tj. przyjęty zostanie kandydat z większą liczbą punktów. 

5. W sytuacji wystąpienia takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedno dziecko,  kryterium 
decydującym jest kontynuowanie przez rodzeństwo kandydata opieki w żłobku lub udział w 
rekrutacji rodzeństwa (np. bliźniaków). Jeśli nadal rekrutacja nie zostanie rozstrzygnięta, 
ostatecznym kryterium decydującym jest wiek dziecka, tzn. przyjmowane jest dziecko 
najstarsze. 

§ 5 
 

1. Kryteria podstawowe i dodatkowe: 
 

Kryterium podstawowe 

1. Na dzień 1 września 2022 r. kandydat ukończył lub ukończy tego dnia co najmniej 20 tydzień 
życia i jednocześnie nie ukończy do tego dnia 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub 
utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia. 

2. Przynajmniej jeden rodzic zamieszkuje lub pracuje lub uczy się na terenie Gminy Krobia 
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Kryterium dodatkowe Punktacja Wymagane dokumenty 

3. Wielodzietność rodziny kandydata 
(należy przez to rozumieć rodzinę 
wychowującą wspólnie troje 
i więcej dzieci) 

60 Oświadczenie (załącznik nr 2) 

4. Niepełnosprawność kandydata 
(niezależnie od stopnia 
niepełnosprawności)  

60 Orzeczenie dziecka o 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego ze 
względu na niepełnosprawność 

5. Niepełnosprawność rodzica kandydata  
(w przypadku istnienia niepełnosprawności 
obojga rodziców okoliczność tę 
ocenia się osobno wobec każdego z nich, 
a punkty przyznane 
na podstawie tej oceny są sumowane) 

50-w stopniu 
znacznym 
40- w stopniu 
umiarkowanym 
20- w stopniu 
lekkim 

Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

6. Rodzic samotnie wychowujący 
kandydata 
(Przez rodzica samotnie wychowującego 
dziecko rozumie się rodzica będącego 
panną, kawalerem, wdową, wdowcem, 
rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w 
stosunku do którego orzeczono separację 
w rozumieniu odrębnych przepisów, a 
także rodzica pozostającego w związku 
małżeńskim, jeżeli jego małżonek został 
pozbawiony praw rodzicielskich lub 
odbywa karę pozbawienia wolności. 

50 Prawomocny wyrok sądu 
orzekającego rozwód lub 
separację, akt zgonu rodzica, 
oraz dodatkowo 
oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka 
(załącznik nr 3) 

7. Rodzic pracujący 
− jest zatrudniony 
− prowadzi własną działalność 
gospodarczą 
− prowadzi gospodarstwo rolne 
− studiuje lub uczy się w trybie 
dziennym 

50- oboje 
rodziców (lub 
rodzic 
samotnie 
wychowujący 
kandydata)  
20- jeden 
rodzic 

Zaświadczenie od pracodawcy o 
zatrudnieniu, okazanie wpisu do 
ewidencji działalności 
gospodarczej i złożenie kopii, 
zaświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego, 
zaświadczenie z uczelni lub 
szkoły o kontynuowaniu 
nauki w trybie dziennym (wzór 
zaświadczenia od pracodawcy- 
załącznik nr 4) 

8. Rodzic bezrobotny lub bierny 
zawodowo pozostający poza rynkiem 
pracy ze względu na obowiązek opieki 
nad dzieckiem do lat 3 (w tym na urlopie 
wychowawczym)  

10- oboje 
rodziców (lub 
rodzic 
samotnie 
wychowujący 
kandydata)  
5- jeden rodzic 
 

zaświadczenie o posiadaniu 
statusu osoby bezrobotnej, 
zaświadczenie od pracodawcy o 
przebywaniu na urlopie 
wychowawczym (wzór 
zaświadczenia od pracodawcy- 
załącznik nr 4) 

 
2. W trudnej sytuacji losowej, której nie uwzględnia regulamin rekrutacji, Dyrektor może 

rozpatrzyć ją indywidualnie. 
3. Kryteria dodatkowe są brane pod uwagę, wyłącznie w przypadku, gdy rodzice dziecka 

dobrowolnie zaznaczą występowanie dowolnego kryterium w formularzu i potwierdzą to 
stosownym dokumentem. 



3 

4. Dzieci rekrutowane są na podstawie wypełnionego wniosku rodzica. Rodzic ponosi pełna 
odpowiedzialność za poprawność zgłoszenia. 
 

§ 6 
Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w Żłobku: 
 
19.04-02.05.2022 Składanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w  

Żłobku ul. Powstańców  Wielkopolskich 103 b 
 
04.05- 10.05.2022 Prace Komisji Rekrutacyjnej, weryfikacja dokumentów 
 
11.05.2022  Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka. Dzieci nieprzyjęte zostają  

wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnie z kryterium naboru 
 

11.05-20.05.2022 Podpisywaniu umów o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w Żłobku. 
 

§ 7 
W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, Dyrektor Żłobka przyjmuje kolejne dziecko z listy 
rezerwowej. 
 

§ 8 

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji. 

 

§ 9 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje: 

1. zamieszkanie: w polskim prawie cywilnym miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z 
zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC), oznaczenie konkretnego lokalu mieszkalnego, z 
określeniem nie tylko miejscowości, ale również nazwy ulicy, (jeśli w miejscowości są ulice), 
numeru domu i mieszkania; 

2. wielodzietność rodziny dziecka: oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 
3. samotne wychowanie dziecka: oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 
jego rodzicem.  

4. pracujący: to osoba, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie 
zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która 
jednak chwilowo nie pracuję ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 
kształcenie się lub szkolenie. 
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek, prowadząca działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

a) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w 
celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 

b) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej 
czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług 
i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania 
swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim 
biurze; rybak naprawiający łódkę czy sieci rybackie, aby móc dalej pracować; osoby 
uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 

c) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub 
praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie 
towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający 
członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie 
pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 
praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego 
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członka tego samego gospodarstwa domowego. 
5. bierny zawodowo: to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 
ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną 
zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego 
ma pierwszeństwo). 

6. bezrobotny: to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia.  

 

 


