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Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 

 

1. Miejscem świadczenia usług jest Żłobek Miejski „Reksio” zwany dalej ”żłobkiem”  

z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z Filią przy ul. Sportowej 34a  

w Częstochowie.  

 

2. Za działanie żłobka i filii oraz prawidłowe świadczenie usług odpowiedzialny jest Dyrektor 

żłobka. 

 

3. Ze świadczeń żłobka może korzystać dziecko, rodziców pracujących, zamieszkałe  

w Częstochowie, będące w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach do 4 roku życia. 

 

4. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji na następny rok 

szkolny trwający od 1 września do 31 sierpnia w oparciu o przyjęte Procedury rekrutacji 

dzieci do żłobka. 

 

5. Personel działu opiekuńczo-wychowawczego żłobka realizuje zadania zapewniające 

bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. 

 

6. Żłobek zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami i standardami opieki 

nad dzieckiem zdrowym. 

 

7. W okresie urlopowym tj. w miesiącach lipiec i sierpień, Dyrektor żłobka kierując się 

potrzebą zapewnienia ciągłości świadczeń wyznacza dyżury w żłobku i filii.  

 

8. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów prawnych o dyżurach wakacyjnych oraz uzgadnia 

z nimi termin uczęszczania dziecka do placówki w czasie przerwy urlopowej na podstawie 

pisemnych oświadczeń. 

 

9. Żłobek pracuje w systemie całorocznym, jednakże z uwagi na dobro dzieci rodzic/opiekun 

prawny zobowiązany jest do zapewnienia dziecku przerwy wakacyjnej w okresie letnim 

(lipiec, sierpień) minimum 14 dni (2 tygodnie).  

 

10.  Dyrektor   żłobka   przyjmuje    interesantów   w   sprawie skarg  i  wniosków codziennie 

w siedzibie przy Al. Armii Krajowej 66a w godz. od  8.00 - 15.30, we wtorki do godz. 16.30. 

 

 

Rozdział II 

Zakres świadczeń udzielanych przez żłobek. 
 

§ 1. 

 

1. Po przyjęciu do żłobka dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu żłobka 

przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną 

osobę.  

 

2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w żłobku jest następujący: 

1) opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych 

dzieci, 
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2) dzieci przebywające w żłobku znajdują się pod opieką opiekunów, którzy organizują 

im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodnie z realizowanym miesięcznym 

planem zajęć, 

3) każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnia, sypialnia, 

szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

4) opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go  

o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków, 

5) obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, 

gdy ta pomoc jest niezbędna. 

 

3. Po przyjęciu dziecka do żłobka, opiekunka przeprowadza z rodzicami wstępną rozmowę 

dotyczącą dziecka (w szczególności jego rozwoju fizycznego, upodobań, przyzwyczajeń, 

nawyków, dotychczasowego rozkładu dnia, sposobu żywienia i karmienia, dotychczasowej 

opieki nad dzieckiem, kontaktu z rówieśnikami).  

 

4. Każdemu dziecku, niezależnie od wieku podczas pobytu w żłobku zapewnia się: 

1) stworzenie warunków zbliżonych do domowych, 

2) bezpieczną zabawę i dobry wypoczynek, 

3) indywidualny tok opieki, umożliwiający wspieranie jego zdolności i umiejętności, 

4) pełną, długotrwałą obserwację umożliwiającą diagnozowanie i wczesne zapobieganie 

nieprawidłowościom rozwojowym, 

5) pielęgnację, zabawy edukacyjne oraz karmienie według ramowego planu dnia. 

 

5. W grupie każde dziecko ma przydzielone swoje łóżeczko lub leżaczek, nocnik oraz szafkę. 

 

6. W każdej grupie wiekowej w dziennikach zajęć zamieszczone są informacje dotyczące 

danych dzieci uczęszczających do grupy żłobkowej; dane rodziców/opiekunów prawnych  

i osób upoważnionych; obecność dzieci; opis przeprowadzonych w danym dniu zajęć 

dydaktycznych i pracy opiekuńczo-wychowawczej; informacje o alergiach, nietolerancji 

pokarmowej dzieci oraz ważne wydarzenia. 

 

7. W ustalaniu jadłospisu uwzględniane są zasady zdrowego żywienia oraz 

diety eliminacyjne, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim. Zalecenia lekarskie 

powinny zawierać określenie jednostki chorobowej oraz wykaz produktów  

przeciwwskazanych, niezbędnych do opracowania właściwej diety eliminacyjnej.  

 

§ 2. 

 

1. Świadczenia udzielane przez  żłobek obejmują zgodnie z normami dla wieku dziecka: 

1) wyżywienie, 

2) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, 

3) higienę snu i wypoczynku, 

4) organizację zabaw edukacyjno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach  

i na świeżym powietrzu, 

5) działania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

6) działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielnienia, 

7) udzielanie doraźnej pomocy medycznej, 

8) bieżący kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

§ 3. 

 

1. Czas pobytu dziecka w żłobku w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany  

w zależności od potrzeb dziecka.  
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2. Posiłki powinny być organizowane i podawane w taki sposób, aby zachęcały dzieci do ich 

spożywania. 

  

3. Dzieci w czasie pobytu w żłobku mają zapewniony nieograniczony dostęp do napojów 

(herbaty, soków, kompotów, wody mineralnej). 

 

4. Dziecko nie może wchodzić na salę z własnym posiłkiem. 

 

5. Dziecko nie może wnosić na salę przedmiotów zagrażających zarówno własnemu 

bezpieczeństwu, jak i innych dzieci (biżuteria, ozdoby do włosów, ostre lub małe przedmioty, 

małe zabawki). 

 

6. Personel żłobka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy wniesione do sali  

lub pozostawione w szatni. 

 
7. Żłobek zastrzega sobie prawo do łączenia grup, o czym informuje wcześniej rodziców  

(informacja ustna).  

 

Rozdział III 

Opłaty. 
 

§ 1. 

 

1.  Pobyt dziecka w żłobku jest płatny. Rodzice/opiekunowie   prawni   zobowiązani  są  

wnosić następujące opłaty: 

1) comiesięcznej opłaty stałej/czesnego, 

2) związanej z kosztami wyżywienia, 

c) opłaty za wydłużony pobyt dziecka ponad 10 godzinny wymiar dzienny, (jeśli dotyczy)  

w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

 

2. Opłaty, o których mowa w § 1. ust. 1 określone zostały w Uchwale nr 93/VIII/2011 Rady 

Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto 

Częstochowa oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

 

3. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać najpóźniej do 15-go dnia każdego 

miesiąca. 

 

4. Wszelkie opłaty dokonywane są przelewem na konto żłobka. 

 

5. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobierane będą ustawowe odsetki  

za opóźnienie (Dz. U nr 128 poz. 861 z 2010r.). 

 
6. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą przez kolejne 30 dni  

(miesiąc kalendarzowy), potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, opłata za pobyt dziecka  

w żłobku podlega zwrotowi lub zostanie zaliczona na kolejny miesiąc.  

   

7. Dzieci mogą przebywać w żłobku do 10 godzin dziennie, pobyt ponad ten czas jest płatny 

dodatkowo 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę w ramach pracy placówki. 

 

8. W okresie wakacyjnym możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku na podstawie wcześniejszego pisemnego oświadczenia 

rodziców/opiekunów prawnych. 
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9. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Reksio” określone zostały  

w złączniku nr 1 do Regulaminu udzielania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych  

w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie.  

 

§ 2. 

 

1.  Opłata za wyżywienie ustalana jest przez Dyrektora żłobka w wysokości uwzględniającej 

normy żywieniowe dla dziecka. W przypadku nieobecności dziecka w placówce  

w poszczególnych dniach danego miesiąca, nastąpi zwrot opłaty za wyżywienie dziecka 

stosownie do dni nieobecności. 

 

2. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany stawki żywieniowej w wyniku zmian cen 

rynkowych. 

 

§ 3. 

 

1. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka z usługi świadczonej przez żłobek, z przyczyn leżących po stronie usługobiorcy. 

 

2. W przypadku zalegania z uiszczaniem opłaty stałej, Dyrektor żłobka przekazuje sprawę do 

Sądu Rejonowego w Częstochowie celem egzekucji należności. 

 

§ 4. 

 

1. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze żłobka może nastąpić: 

1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

 nie  zgłoszenia  się  dziecka w  ciągu jednego tygodnia od daty zapisania 

dziecka do żłobka,   gdy   rodzice/opiekunowie  prawni  nie  powiadomią  

Dyrektora  żłobka  o przyczynie jego nieobecności, 

 zatajenia  przez  rodziców  informacji  o  stanie  zdrowia dziecka   

(gdy  dziecko jest   przewlekle chore), 

 stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

własnemu lub innych dzieci oraz braku współpracy rodziców dziecka  

z  placówką, w szczególności jeżeli rodzice/opiekunowie prawni dziecka nie 

podejmują współpracy w zakresie terapii lub konsultacji psychologiczno-

pedagogicznej dziecka, 

 nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku przez 30 dni w danym 

miesiącu kalendarzowym, 

 zalegania rodzica/opiekuna prawnego z należnymi opłatami za 1 miesiąc, 

 nieprzestrzegania przez rodzica/opiekuna prawnego zasad regulujących 

organizację opieki w Żłobku. 

2) za wypowiedzeniem na wniosek rodziców/opiekunów prawnych z zachowaniem 

jednotygodniowego okresu wypowiedzenia, dokonanym na co najmniej tydzień przed 

końcem miesiąca kalendarzowego. 

 

2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie  

z podaniem przyczyn. 

3. Postępowanie w przypadku przyjęcia dziecka niepełnosprawnego lub dziecka 

wymagającego szczególnej opieki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
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Rozdział IV 
Prawa dziecka. 

 

§ 1. 

 

1. W Żłobku respektowane są Prawa Dziecka w oparciu o Kodeks Praw Dziecka. 

 

2. Dziecko ma prawo w szczególności do:  

1) równego traktowania, 

2) akceptacji takim jakie jest, 

3) opieki i ochrony, 

4) poszanowania godności osobistej, intymności i własności, 

5) wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń, 

6) nietykalności fizycznej, 

7) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej, 

8) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

9) poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów, 

10) doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami  

bezpieczeństwa własnego i innych, 

11) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, 

12) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego. 

 

 

Rozdział V 
Prawa i obowiązki rodziców korzystających z usług żłobka. 

  

§ 1. 

 

1. Rodzic/Opiekun prawny zapoznał się i zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania zasad regulujących organizację opieki w Żłobku, a w szczególności 

zawartych w Statucie, Regulaminie Opiekuńczo-Wychowawczym i Regulaminie 

Organizacyjnym Żłobka, 

b) powiadamiania Dyrektora Żłobka o zmianach związanych z sytuacją finansową 

rodziców/opiekunów prawnych, 

c) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego,  

d) bezzwłoczne odbieranie dziecka ze Żłobka w razie wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych, 

e) przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka w przypadku jego powrotu do 

Żłobka po przebytej dłuższej chorobie, 

f) informowania opiekunek na bieżąco (telefonicznie) o każdej nieobecności dziecka  

w Żłobku, z określeniem jej przyczyny, 

g) powiadamianie o każdej zmianie stanu zdrowia dziecka oraz stosowanej diety, jeśli 

ma ona  istotny wpływ na świadczoną przez Żłobek usługę, 

h) powiadamiania opiekunek o każdej zmianie danych kontaktowych oraz osób 

upoważnionych do odbioru dziecka ze Żłobka, 

i) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w związku z tym, nie przyprowadzania do 

Żłobka dzieci w biżuterii np. kolczyki, ostre spinki, naszyjniki oraz innych drobnych, 

ostrych przedmiotów lub zabawek. 

 

§ 2. 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do pełnej informacji  dotyczącej  funkcjonowania 

żłobka, a w szczególności: 

1) ustalenia godzin przyjęcia i odbioru dziecka, 
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2) wyczerpującej informacji dotyczącej warunków przyjęcia i pobytu dziecka w żłobku, 

3) informacji dotyczącej żywienia, jadłospisów, 

4) kontaktu osobistego lub telefonicznego, w każdej chwili pobytu dziecka w żłobku, 

5) rzetelnej informacji dotyczącej przebywania dziecka w grupie w ciągu dnia, 

6) wyrażania woli w zakresie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka. 

 

§ 3. 

 

1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.  

Za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecko może być odebrane przez dorosłą 

pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do 

odbioru dziecka ze żłobka.  

 

2. Upoważnienie, o którym mowa w § 4.  ust.1, musi zawierać:  

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

2) pokrewieństwo, 

3) PESEL, 

4) nr telefonu kontaktowego, 

5) datę i podpis rodziców. 

 

3. Rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę. 

 

4. Rodzice/opiekunowie prawni po odebraniu dziecka z grupy od opiekunki, biorą pełną 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo na terenie placówki (szatnia, hol, ogród żłobkowy  

i parking).  

 

§ 4. 

 

1. Dyrektor lub opiekun upoważnieni są do legitymowania osób  odbierających dziecko.  

 

2. W przypadku odmowy przedstawienia dowodu tożsamości przez osobę odbierającą 

dziecko, opiekun ma prawo odmówić wydania dziecka.  

 

3. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że 

rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki 

nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się  

w żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru 

dziecka osoby. Jeżeli jest to niemożliwe, personel zobowiązany jest poinformować Dyrektora 

żłobka lub osobę upoważnioną, a także ma prawo wezwać Policję i przekazać do Państwowej 

Izby Dziecka. 

 

4.  Ograniczenie kontaktu dziecka z jednym z rodziców/opiekunów prawnych może być 

egzekwowane wyłącznie na podstawie wyroku sądowego. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 1. 

1. Na cele statutowe żłobka oraz filii mogą być wnoszone darowizny w formie rzeczowej lub 

gotówkowej.  

2. Darowizny gotówkowe wpłaca się na konto żłobka, a rzeczowe np. zabawki, sprzęt RTV  

i inne, przekazane bezpośrednio w siedzibie żłobka lub filii. 

3. Darczyńca może wskazać ogólny cel darowizny – na cele statutowe żłobka lub 

skonkretyzowany – na zakup wskazanej usługi lub towaru, np. dla konkretnej grupy wiekowej 

itp.  

4. Przyjęcie darów rzeczowych potwierdza Dyrektor żłobka lub pracownik i niezwłocznie 

wprowadza do odpowiedniej ewidencji.  

5. Za zagospodarowanie darów rzeczowych i wpłat gotówkowych zgodnie z wolą darczyńcy 

odpowiada Dyrektor żłobka lub upoważniona osoba. 

6. Na każde żądanie darczyńcy Dyrektor żłobka zobowiązany jest udzielić wyczerpujących 

informacji, a także okazać stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie (realizowanie) 

celu zgodnego z życzeniem darczyńcy. 

7. Przyjęcie jakichkolwiek darów na cele statutowe żłobka w sposób nieudokumentowany jest 

niedopuszczalne. 

8. Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej – 

dzieci, rodziców i pracowników. 

9. Traci moc Regulamin udzielania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych w Żłobku 

Miejskim „Reksio” z dn. 03.01.2014r.  

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 

Do Regulaminu udzielania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych  

w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie 

          z dnia 05.06.2019 r. 

 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie 

 

Na podstawie Uchwały nr 93/VIII/2011 Rady  Miasta  Częstochowy  z  dnia  26  maja  2011 r.   

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 ustalone zostały zasady odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku 

Miejskim „Reksio” w Częstochowie. 

 
§ 1. 

 
1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości określonej  

w poniższej tabeli:  

 

Lp. Dochód netto na członka rodziny w zł Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt zł 

1) do 700,00  140,00 

2) od 700,01 do 1000,00 170,00 

3) od 1000,01 do 1300,00 200,00 

4) od 1300,01 do 1600,00 300,00 

5) powyżej 1600,01 400,00 

 

2. Podstawą do określenia miesięcznego dochodu netto na członka rodziny jest przedłożenie 

dokumentów potwierdzających osiągane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

dochody. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągane przez 

rodziców/ opiekunów    prawnych   dziecka    dochody,    miesięczna   opłata    jest   naliczana  

w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). 

 

3. Dokumenty potrzebne do ustalenia wysokości opłaty stałej: 

– zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech 

miesięcy,   

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

o dochodach za poprzedni rok,   

– rodzic samotnie wychowujący dziecko – zaświadczenie o średnich dochodach netto  

z ostatnich 3 miesięcy oraz wyrok o alimentach lub zaświadczenie z MOPS o pobieranych 

zasiłkach,  

– rodzice dziecka uczący się w systemie dziennym – średnie dochody netto z 3 miesięcy 

rodziców ich utrzymujących, 

– w przypadku konkubentów – zaświadczenie o średnim dochodzie netto z ostatnich  

3 miesięcy i oświadczenie, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. 

 

Dotyczy osób wspólnie zamieszkujących: 

– rodzice nie pracujący, a podejmujący pracę – zaświadczenie z zakładu pracy, że podejmują 

pracę i wówczas płacą maksymalną stawkę , a po pierwszym miesiącu pracy dostarczają 

zaświadczenie o dochodzie netto – stawka zostanie przeliczona od następnego miesiąca 

uczęszczania dziecka do żłobka, 

– w przypadku renty – zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranej renty. 
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§ 2. 

 

1. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka  w żłobku ponad 10-godzinny dzienny 

wymiar opieki nad dzieckiem w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą 

rozpoczętą godzinę. 

 
§ 3. 

 
1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 

8,00 zł (słownie: osiem złotych) dziennie. 

 

§ 4. 

 

1. Ustala się  warunki  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłaty,  o  której mowa  

w § 1 ust. 1: 

1) 50% za drugie dziecko uczęszczające do tego samego żłobka, 

2) całkowitemu zwolnieniu z opłaty podlega trzecie i każde następne dziecko w rodzinie 

uczęszczające do tego samego żłobka. 

 

§ 5. 

1. Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej – 

dzieci, rodziców i pracowników. 
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Załącznik nr 2 

Do Regulaminu udzielania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych  

w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie 

   z dnia 05.06.2019 r. 

Postępowanie w przypadku przyjęcia dziecka niepełnosprawnego lub dziecka 

wymagającego szczególnej opieki. 

1. Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego zobowiązany jest do dostarczenia 

orzeczenia o niepełnosprawności. 

2. W przypadku, gdy rodzaj niepełnosprawności, a w szczególności jej stopień lub 

specyfika uniemożliwiają zapewnienie właściwej opieki nad dzieckiem z powodu 

braku personelu o odpowiednich kwalifikacjach lub istnienia innych barier  

(np. architektonicznych), co stwarzałoby realne zagrożenie dla zdrowia, życia lub 

bezpieczeństwa dziecka, Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do żłobka. 

3. Uzasadnienie decyzji w formie pisemnej Dyrektor dostarcza niezwłocznie rodzicom 

dziecka niepełnosprawnego. 

4. Zasady postępowania rekrutacyjnego nie mogą naruszać zasad równego traktowania, 

o którym mowa w art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej. 

 

 

(-) Elżbieta Gajos 

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Reksio” 

                                                               w Częstochowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


