
Rozdział IV 

Zasady przyjmowania dziecka do żłobka 

§ 12 

1. Przyjmowanie dziecka do żłobka odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

zasadami: 

1/ dyrektor przyjmuje dzieci na wniosek (załącznik nr 1) rodziców/opiekunów 

prawnych przez cały rok, 

2/ wniosek jest rejestrowany, 

3/ rejestr, o którym mowa w ust. 2, zawiera: liczbę porządkową, datę wpisu, 

imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy, 

4/ rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenie oczekiwania 

na miejsce w żłobku poprzez złożenie oświadczenia osobiście lub telefonicznie, 

w dniach od 01 do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 

5/ niedopełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych obowiązku o którym 

mowa w ust.4 skutkuje anulowaniem wniosku. 

6/ przyjęcie na dany rok szkolny następuje około 15 maja,  

7/ dyrektor żłobka wraz z przedstawicielem pracowników podejmuje decyzję 

o przyjęciu dziecka do żłobka i do odpowiednio wiekowej grupy dziecięcej 

uwzględniając kryterium punktowe podane w załączniku nr 2. Do żłobka 

przyjęte są dzieci z największą liczbą punktów. 

8/ dyrektor żłobka informuje rodziców/opiekunów prawnych o decyzji w sposób 

przyjęty w żłobku: wywieszając informacje w widocznym miejscu, 



9/ w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do żłobka jest większa niż liczba 

wolnych miejsc, zostaje utworzona lista rezerwowa, z której w razie zwolnienia 

się miejsca, dyrektor podejmuje decyzje o przyjęciu dziecka do odpowiednio 

wiekowej grupy, a po jej wyczerpaniu, dzieci  których wnioski wpłynęły w 

trakcie roku, stosując przyjęte kryteria (załącznik nr 2). 

2.Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które uczęszczają do żłobka, nie mają 

obowiązku składania deklaracji pisemnej o kontynuacji korzystania ze żłobka. 

 

§ 13 

1. W pierwszej kolejności przyjmowane są: 

� dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, 

� dzieci z rodzin zastępczych, 

� dzieci mieszkające w bardzo trudnych warunkach socjalnych, 

� dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie 

dziennym, 

� dzieci z rodzin wielodzietnych, 

� dzieci niepełnosprawne, którym żłobek może zapewnić prawidłowe 

warunki do opieki, rozwoju i bezpieczeństwa, 

� dzieci, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do żłobka. 

2. Sposób dokumentowania kryteriów: 

� orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka wydane przez 

uprawniony organ, 

� dokument stwierdzający samotne rodzicielstwo (wyrok sądu 

rodzinnego, zaświadczenie o świadczeniu z funduszu 

alimentacyjnego lub oświadczenie o samotnym rodzicielstwie) 

� postanowienie uprawnionego organu o umieszczeniu dziecka 

w rodzinie zastępczej, 



� oświadczenie o miejscu zamieszkania i zatrudnieniu, 

� zaświadczenie z MOPS –u lub oświadczenie o trudnych warunkach 

socjalnych. 

 

1. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni uzależniają podjęcie 

pracy lub powrót do pracy po urlopie macierzyńskim od uzyskania dla 

dziecka miejsca w żłobku, są zobowiązani do złożenia pisemnego 

oświadczenia o chęci podjęcia pracy. W przypadku otrzymania miejsca 

dla dziecka, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 

udokumentowania podjęcia pracy w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia 

dziecka do placówki. W przypadku nie udokumentowania, dziecko 

zostanie skreślone z listy uczęszczających do żłobka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik nr 2 

KRYTERIUM PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA 

 

L.p. Opis kryterium Punkty Dokumentowanie kryteriów 

1. Rodzice/opiekunowie i  dziecka 

mieszkają na terenie miasta 

Chojnice 

10 Oświadczenie o miejscu zamiesz- 

kania 

2. Rodzice/opiekunowie pracują lub 

uczą się w systemie dziennym 

10/5 Oświadczenie o miejscu zatrudnie- 

nia i nauki 

 

3. Rodzic samotnie wychowujący 

dziecko 

15 Wyrok sądu rodzinnego, zaświad- 

czenie o świadczeniu z funduszu 

alimentacyjnego lub oświadczenie o 

samotnym rodzicielstwie 

4. Dziecko z rodziny zastępczej 15 Postanowienie uprawnionego organu 

o umieszczeniu dziecka w rodzinie 

zastępczej 

5. Dziecko niepełnosprawne, któremu 

żłobek może zapewnić prawidłowe 

warunki do opieki, rozwoju i 

bezpieczeństwa 

3 Orzeczenie o niepełnosprawności 

6. Dziecko mieszkające w bardzo 

trudnych warunkach socjalnych 

3 zaświadczenie z MOPS–u lub 

oświadczenie o trudnych warunkach 

socjalnych 

7. Dziecko, którego wniosek dotyczy 

ma rodzeństwo: 

a) w wieku do 7 lat, 

b) w wieku od 8 do 16 lat, 

c) w wieku od 17 do 19 lat, 

- w roku, w którym dziecko ma być 

przyjęte do żłobka 

 

 

5 

3 

1 

Oświadczenie  



8. Dziecko, którego wniosek dotyczy 

ma rodzeństwo, które uczęszcza lub 

uczęszczało do żłobka 

3  

 

Do żłobka przyjmowane są dzieci z największą liczba punktów. 

 


