
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 7/2020 z dnia 30.12.2020 r.  

 

 

 

 

 

Procedury rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie. 

 
1. Zgodnie z procedurą rekrutacji, nabór dzieci do Żłobka na nowy rok szkolny odbywa się 

w terminie od 4 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. 

 
2. W celu zapisania dziecka, należy pobrać ze strony internetowej „Kartę zgłoszeniową 

dziecka” do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie, wypełnić ją i złożyć 
w placówce w nieprzekraczającym terminie wskazanym powyżej. 

 
3. W dniach od 5 maja do 14 maja br. dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która będzie 

przygotowywać dokumenty związane z rekrutacją dzieci do żłobka. 
 
4. Powołana Komisja rekrutacyjna składa się z pięciu osób, w tym: 
     dyrektor Żłobka – przewodniczący Komisji  
     pracownik administracyjny  

 pracownicy żłobka – trzech członków komisji. 

 

5.  Do Żłobka przyjmuje się  dzieci spełniające łącznie następujące warunki rekrutacji: 

- dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, 

    - których rodzice są mieszkańcami Miasta Częstochowy, -  

    - których rodzice oboje pracują zawodowo,  
    - rodzica pracującego, samotnie wychowującego dziecko  
     Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 

 
6. W przypadku zgłoszonej większej ilości dzieci i kart zgłoszeniowych od liczby wolnych   
     miejsc w żłobku, pierwszeństwo w przyjęciu mają: 

    - uczęszczające już do Żłobka, pod warunkiem, że rodzice nie zalegają z odpłatnością 

     lub których rodzeństwo uczęszcza już do żłobka, 

    - pochodzące z rodziny wielodzietnej, posiadającej, co najmniej troje małoletnich dzieci, 

    - niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 

    - dzieci objęte pieczą zastępczą 

 
7. Lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka na nowy rok 2021/2022 będzie udostępniona 
do wiadomości rodziców w budynku żłobka dnia 24 maja br. 

 

8. Dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka z uwagi na brak miejsc wpisywane są na listę 

rezerwową. 

 
9. W przypadku zwolnienia miejsca w żłobku, dzieci z listy rezerwowej mają pierwszeństwo   
    w przyjęciu. 

 

10. Dzieci uczęszczające już do żłobka przenoszone są do kolejnej grupy wiekowej,  

a rodziców obowiązuje zawarcie nowej umowy na kolejny rok. 

 
11. Po  pozytywnej  weryfikacji  wniosku  i   zakwalifikowaniu  kandydata  do  przyjęcia   do  
      Żłobka rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany podpisać umowę korzystania ze  żłobka.   
      Brak podpisania umowy w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem kandydata z listy  
      Zakwalifikowanych. 



12. W  terminie  od  25  sierpnia  do   dnia  30   sierpnia  br.   Rodzice  są  zobowiązani  do   
      podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka. 

 

w godzinach 8.30 – 11.30 przy ul. Sportowej 34a 

w godzinach 13.00 – 15.30 przy Al. Armii Krajowej 66a 

 

13. Do podpisania umowy rodzic dostarcza komplet dokumentów: 

 

- zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech  
miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.,  
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
o dochodach za poprzedni rok lub aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej; 
 
- umowę najmu lokalu w Częstochowie w przypadku braku meldunku na terenie miasta, 
 
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka, 
- zaświadczenia od specjalisty np. o alergii , nietolerancji pokarmowej dziecka. 

 

14. O przyjęciu dzieci do żłobka w trakcie roku kalendarzowego decyduje Dyrektor żłobka. 

 
15. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego składane są pod rygorem odpowiedzialności 
karnej. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. 
 
16. Dyrektor żłobka w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości złożonych 
dokumentów w procesie rekrutacyjnym, może dokonać weryfikacji wniosku i dokumentacji 
do niego dołączonej. 
 
 
 

 

Elżbieta Gajos 

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Reksio” 

 


