
Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr 2/2020 

Dyrektora Żłobka z dnia 01.07.2020r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA 

 „AKADEMIA SMYKA” W GOMUNICACH 

 

 

§ 1 

 

1. Żłobek „Akademia Smyka” w Gomunicach, zwany dalej „żłobkiem”, jest gminną 

jednostką organizacyjną i prowadzi rekrutację w sposób otwarty, jawny i na warunkach 

jednakowych dla wszystkich kandydatów, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne, dostępne w 

Urzędzie Gminy Gomunice oraz na stronie http://www.gomunice.pl/.  

2. Rekrutacja do żłobka trwa od 13 do 24 lipca. 

3. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest potwierdzenie przez lekarza pediatrę posiadania 

kompletu szczepień wymaganych dla dziecka zgodnie z obowiązującym kalendarzem 

szczepień. W przypadku, gdy dziecko nie ma kompletu wszystkich szczepień właściwych 

dla swojego wieku, warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest przedstawienie 

zaświadczenia od lekarza o występowaniu u dziecka przeciwwskazań zdrowotnych do 

szczepień lub do odroczenia szczepień (wszystkich bądź niektórych – wymienić jakich). 

4. Do żłobka przyjmowane są wyłącznie dzieci osób, które złożyły wniosek o przyjęcie do 

żłobka na formularzu rekrutacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu 

Rekrutacji, wraz z kompletem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Dotyczy to 

również dzieci, które już korzystają z usług Żłobka „Akademia Smyka” – 

rodzice/opiekunowie tych dzieci składają corocznie „Deklarację kontynuacji”, która 

traktowana jest jak wniosek o przyjęcie do żłobka. 

5. W dniu przyjęcia do Żłobka "Akademia Smyka" dziecko musi mieć ukończone co najmniej 

20 tydzień życia i nie ukończone 3 lata. Dziecko ma prawo uczęszczać do żłobka do końca 

http://www.gomunice.pl/


sierpnia tego roku, w którym dziecko osiąga wiek kwalifikujący je do rozpoczęcia edukacji 

przedszkolnej. 

6. Wniosek o przyjęcie do żłobka wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych zostanie 

oceniony według następujących kryteriów z przypisaną do nich odpowiednią punktacją:  

a) mieszkaniec gminy Gomunice - 20 pkt., 

b) rodzic ma status rodzica samotnie wychowującego dziecko - 15 pkt.,  

c) dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub pobierają naukę  

w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne 

lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 18 pkt., 

d) dzieci rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów - 10 pkt., 

e) wielodzietność rodziny dziecka - 8 pkt.,  

f) dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera 

naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 7 pkt., 

g) zgłoszenie jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci lub 

zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka, do którego 

złożono wniosek (dotyczy dzieci, których rodzeństwo będzie uczęszczać do placówki  

w dniu, na który zadeklarowano początek objęcia dziecka opieką) - 5 pkt., 

h) dziecko w momencie złożenia formularza rekrutacjnego uczęszcza do żłobka- 3 pkt. 

 

7. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt.5 oraz 

warunku posiadania szczepień, są: 

 

 oświadczenie rodzica o zamieszkaniu na terenie Gminy Gomunice;   

 oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka; 

 oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci;  

 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; 

 aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

 zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów;  



 zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego; 

 zaświadczenie od lekarza-pediatry dotyczące szczepień, 

 

8.  W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnej liczby punktów,  

o przyjęciu do żłobka, decyduje data i godzina wpływu kompletnego wniosku z dokumentami 

rekrutacyjnymi. 

 

§ 2 

 

1. Wniosek o przyjęcie do żłobka wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych należy 

złożyć w okresie rekrutacji w siedzibie żłobka, Gomunice, ulica Witosa 1. 

2. W momencie złożenia wniosku osoba przyjmująca czyni na wniosku pisemną adnotację o 

dacie i godzinie przyjęcia wniosku, a także nadaje wnioskowi numerek przypisany do wniosku, 

którym żłobek będzie posługiwać się w czasie trwania procesu rekrutacji. Na żądanie 

rodziców/opiekunów adnotację taką czyni się również na kopii wniosku zatrzymywanej przez 

rodziców jako kopia „ad acta”.   

3.Kwalifikacji dzieci do placówki dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka. 

Posiedzenia Komisji rekrutacyjnej są protokołowane. 

4.Wnioski, do których nie dołączono zaświadczenia od lekarza o tym, że dziecko jest szczepione 

zgodnie z kalendarzem szczepień (lub że zachodzą przeciwwskazania do szczepień uzasadniające 

rezygnację ze szczepień bądź ich odroczenie) będą pozostawiane bez rozpatrzenia. 

5.W wyniku procesu rekrutacji, wyłonionych zostanie maksymalnie 18 dzieci, których rodzice/ 

prawni opiekunowie w okresie rekrutacji złożą kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty 

rekrutacyjne oraz uzyskają największą liczbę punktów za kryteria. 

6.W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym takiej samej liczby punktów  

o przyjęciu do żłobka, decyduje data i godzina wpływu kompletnego wniosku z dokumentami 

rekrutacyjnymi, z zastrzeżeniem pkt. (8) 

7.W przypadku dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Gomunice – mogą być one przyjęte 

do Żłobka „Akademia Smyka” wyłącznie w przypadku, gdy po zakończeniu rekrutacji w 

danym roku szkolnym w żłobku pozostaną wolne miejsca.  



8.Formularze rekrutacyjne niekompletne lub zawierające błędy, zostaną (bez wzywania do 

uzupełnienia lub poprawy) rozpatrzone negatywnie. Nie ma możliwości złożenia uzupełnień do 

dokumentacji.   

9.Wnioski, które spełniły wszystkie warunki formalne rekrutacji, a nie zakwalifikowały się ze 

względu na brak miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową. 

10.Lista podstawowa i listy rezerwowe dzieci przyjętych do żłobka, zostaną wywieszone w 

żłobku „Akademia Smyka”, Urzędzie Gminy Gomunice oraz na stronie internetowej 

http://www.gomunice.pl/. Dane osobowe dzieci przyjętych do złobka oraz dzieci 

umieszczonych na liście rezerwowej zostaną zakodowane w formie numerków 

przypisanych do wniosków rekrutacyjnych. 

 11.Po zakończeniu rekrutacji z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka podpisywana będzie    

umowa określająca szczegółowe zasady korzystania ze  Żłobka „Akademia Smyka” w 

Gomunicach. 

12.Każda osoba składająca wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka i dokumenty rekrutacyjne 

zobowiązana jest do zapoznania się z: 

 niniejszym Regulaminem rekrutacji do Żłobka „Akademia Smyka”, określającym zasady 

przyjęcia do żłobka; 

 Regulaminem organizacyjnym Żłobka Akademia Smyka, określającym zasady pełnienia 

opieki  wychowawczo-edukacyjnej dla dzieci, która pełniona jest w Żłobku „Akademia 

Smyka"; 

 zasadami przetwarzania danych osobowych w Żłobku „Akademia Smyka”, w tym do 

podpisania tzw. „Klauzuli RODO” 

13.Formularze rekrutacyjne stanowią integralną część niniejszego Regulaminu: 

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny – „Wniosek o przyjęcie do żłobka” 

Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny – „Oświadczenie o woli kontynuacji” 
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