
Regulamin Rekrutacji Dzieci do Gminnego Żłobka  

 w Mełgwi 10 Skarpetek 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Mełgwi przeprowadza rekrutację dzieci do Gminnego Żłobka "10 

Skarpetek" w Mełgwi, zwanego dalej "żłobkiem". 

 

§ 2 

1. Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia lub w przypadku, gdy 

niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek 

rodziców/opiekunów prawnych do 4 roku życia. 

2. Dyrektor Żłobka Gminnego w Mełgwi przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim 

na podstawie: 

3. ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 

603 ze zm.), 

4. Statutu Żłobka Gminnego w Mełgwi. 

 

II. Zasady dokonywania  naboru dzieci do żłobka.  

§ 3 

1. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie przez cały rok, w miarę występowania wolnych miejsc. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie u Dyrektora Gminnego Żłobka w Mełgwi Karty 

zgłoszenia dziecka, w terminie do 10 stycznia 2022 r. do godz. 17.00. 

3. Karty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2 21-007 Mełgiew pok. 

107 w godz. pracy Urzędu tj. pon. 9-17, wt.-pt. 7.15-15.15. 

4. Wraz z wnioskiem rodzice składają oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z rekrutacją dziecka do żłobka.  

5. Weryfikacji kart zgłoszenia dzieci do żłobka dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której 

wchodzi: dyrektor i dwóch pracowników.  

6. Wyniki rekrutacji z pierwszego naboru podane zostaną  do wiadomości zainteresowanych na 

tablicy ogłoszeń w Żłobku w Mełgwi w dn. 13 stycznia 2022 r. 

 

 

III. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka. 

§ 4 

1. Do Żłobka przyjęte będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Mełgiew.  

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:  



a. dzieci obojga rodziców  (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się,  

b. dzieci z rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci,  

c. dzieci niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana, co do 

których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze 

Żłobka 

d. dzieci rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art. 50 

ust.5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, pracującego zawodowo 

lub uczącego się 

e. dzieci z rodzin, w których niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka udokumentowana orzeczeniem stosownego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności 

 

§ 5 

Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Mełgiew mogą być przyjęte do Żłobka tylko w  sytuacji 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Mełgiew i posiadania wolnych miejsc w placówce. 

 

§ 6 

Dzieci uczęszczające do żłobka nie podlegają w kolejnych latach rekrutacji. Rodzice/opiekunowie 

prawni tych dzieci pisemnie potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług żłobka. 

 

§ 7 

Dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka z powodu braku miejsc wpisywane są na listę rezerwową 

zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie. Lista ta jest aktualizowana  w miarę napływu wniosków 

w trakcie roku.  

 

§ 8 

1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do Gminnego Żłobka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 

są do zawarcia Umowy świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 

do lat 3 w terminie do 7 dni od ogłoszenia listy. 

2. Niepodpisanie umowy w terminie wskazanym w ust. 1 traktowane będzie jako rezygnacja z 

przyjęcia dziecka do Gminnego Żłobka. 

 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 



Kryteria naboru dzieci do Gminnego Żłobka w Mełgwi 

 
Kryterium 

 
Punkty 

 
Dokumenty 

potwierdzające 
Dziecko ma stałe miejsce zamieszkania na 
terenie gminy Mełgiew 

 
x 

Informacje zawarte w karcie zgłoszenia dziecka. 

Dziecko na dzień rekrutacji spełnia 
kryterium wiekowe określone w ustawie o 
opiece nad dziećmi do lat  3 oraz Statucie 

 
x 

Informacje zawarte w karcie zgłoszenia dziecka. 

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci zamieszkujące na terenie gminy Mełgiew, które 
spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:  

 
 
Obydwoje rodzice pracują, uczą się w 
trybie dziennym lub prowadzą działalność 
gospodarczą 

 

 
 

5 pkt 
 
 
 
 

 

 

Oświadczenia o zatrudnieniu rodziców/ 
opiekunów prawnych, potwierdzone pieczątką z 
zakładu pracy, zawarte w karcie zgłoszenia. 

 
Matka lub ojciec samotnie wychowujący 
dziecko w rozumieniu ustawy o systemie 
oświaty 

 
 

5 pkt 

 
Oświadczenie o wychowywaniu dziecka przez 
jednego z rodziców / opiekunów prawnych. 

Dzieci z rodzin wielodzietnych  
5 pkt 

Informacja zawarta w karcie zgłoszenia. 

Niepełnosprawność dziecka lub rodzica/ 
opiekuna prawnego dziecka 

 
5 pkt 

Orzeczenie o niepełnosprawności. 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza 
już do Gminnego Żłobka w Mełgwi 

 
5 pkt 

Informacja zawarta w karcie zgłoszenia.  

 
Dzieci w wieku: 
Poniżej 1 roku 
- od 1 rok 1,5 roku 
- od 1,5 do 2 lat, 
- 2 lata i powyżej 

 
1 pkt 
2 pkt 
3 pkt 
4 pkt 

 
Informacja zawarta w karcie zgłoszenia dziecka 

W przypadku pozostawania wolnych miejsc w Żłobku, mogą być przyjęte dzieci w nast. kolejności: 
Dzieci rodziców niepracujących - 
bezrobocie lub bierność zawodowa 
rodzica/ opiekuna 

 

 
x 

Informacja zawarta w karcie zgłoszenia dziecka 

Dzieci rodziców, którzy nie mają miejsca 
zamieszkania na terenie gminy Mełgiew 

x Informacja zawarta w karcie zgłoszenia dziecka 

 
 
 


