
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 9 /2020
Dyrektora Żłobka Samorządowego nr 5 w Krakowie

z dnia 1 września 2020 roku

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 5 

W KRAKOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi Uchwała Nr XI/119/11 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom 

samorządowym Gminy Miejskiej Kraków (z póź. zm.)

§ 2

Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Samorządowego

nr 5 w Krakowie (dalej: Żłobek), obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) dzieci 

i Żłobka.

§ 3

1.  Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.

2.  Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc.

3.  Ze  świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, Które zamieszkują na terenie Gminy

     Miejskiej Kraków.

4.  Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia 

     do- co do zasady- zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok

     życia.

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

     psychofizycznego. 

6.  Liczebność dzieci w poszczególnych grupach określa Załącznik nr 1 do 

     Regulaminu Organizacyjnego Żłobka.

OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DZIECI 
W PROCESIE NABORU

§ 4

1.  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zobowiązani są złożyć kartę zapisu, 

     stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, która dostępna jest 

     w Żłobku lub można ją pobrać ze strony internetowej BIP Kraków.

2.  Podpisaną kartę zapisu składa się osobiście w Żłobku, faksem, e-mailem, skanem

     albo pocztą.



3.  Po złożeniu karty zapisu rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zobowiązani 

     są do regularnego potwierdzania chęci oddania dziecka do Żłobka, przynajmniej 1

     raz w miesiącu. Potwierdzenia można dokonywać telefonicznie 

     pod nr tel. 12/ 644- 24-43 lub e- mailem na adres: zlobek5@gmail.com.

4.  Dyrektor Żłobka informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, którzy złożyli 

     kartę zapisu, że brak potwierdzenia chęci oddania do Żłobka przez co najmniej 

     3 miesięcy skutkuje wykreśleniem dziecka z listy dzieci oczekujących 

     do przyjęcia.

OBOWIĄZKI ŻŁOBKA W PROCESIE NABORU
§ 5

1.  Dyrektor Żłobka przyjmuje karty zapisu dziecka.

2.  W oparciu o kartę zapisu dziecko jest wpisane na listę rezerwową.

3.  Dyrektor Żłobka informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, na ich 

     wniosek, o pozycji dziecka na liście rezerwowej.

4.  Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną 

     osobę z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia dziecka do Żłobka i uzgadnia 

     z rodzicami/ prawnym opiekunem dziecka dokładny termin i warunki przyjęcia 

     dziecka do placówki.

5.  Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu określa wzór umowy zawieranej przez 

     Dyrektora Żłobka z rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka przyjętego 

     do placówki.

6.  W przypadku gdy osoba z listy rezerwowej poinformowana o możliwości przyjęcia 

     dziecka do Żłobka odmawia lub rezygnuje z oddania do Żłobka lub chce 

     przesunąć przyjęcie na późniejszy termin, Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną 

     osobę z listy rezerwowej, zgodnie z ust. 4.

7.  Dyrektor Żłobka sporządza na dzień 31 maja każdego roku listę dzieci przyjętych 

     do Żłobka od dnia 1 września.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
§ 6

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, dzieci przyjmowane są do Żłobka według kolejności 

     zapisów, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

           a) dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

           b) rodzice (prawni opiekunowie) dziecka pracują lub uczą się.

2.  Poza kolejnością (w miarę wolnych miejsc) do Żłobka są przyjmowane dzieci:

           a) którego rodzeństwo do Żłobka już uczęszcza,

           b) których rodzice posiadają kartę KKR3+,

           c) z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.
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WYMOGI FORMALNE
§ 7

1.  W dniu przyjęcia do Żłobka rodzice (opiekunowie prawni) dziecka zobowiązani 

     są przedstawić aktualne zaświadczenie od lekarza lub wypełnić oświadczenie 

     o braku przeciwwskazań , że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.

2.  Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka wskazują w karcie zapisu osoby 

     pełnoletnie, które upoważniają do odbioru dziecka ze Żłobka oraz ich dane 

     osobowe.

3.  Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka dostarczają Dyrektorowi Żłobka inne 

     dokumenty wymienione w niniejszym Regulaminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Dzieci już uczęszczające do Żłobka są automatycznie przenoszone od września 

     do kolejnej grupy wiekowej, bez konieczności ponownego składania przez 

     rodziców (prawnych opiekunów) karty zapisu na kolejny rok.

2.  W przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego 

     do Żłobka, które nie ukończyło 3. Roku życia zadecydują, że dziecko nie będzie 

     uczęszczać do Żłobka do kolejnej grupy od września, są zobowiązani najpóźniej 

     w terminie do 30 czerwca zawiadomić o tym Dyrektora Żłobka.

3.  W przypadku nieobecności Dyrektora Żłobka sprawy dotyczące rekrutacji dzieci 

     do Żłobka załatwia osoba upoważniona.

Załączniki:

   1.  Karta zapisu dziecka do Żłobka.

   2.  Umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka.

   3.  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

   4.  Oświadczenie osób trzecich.

   5.  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.


