
Załącznik nr 1 
do zarządzenia dyrektora nr 2/2023  

                                z dnia 05.01.2023 r. 

 

 

PROCEDURY REKRUTACJI DZIECI  
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „REKSIO” W CZĘSTOCHOWIE 

 

1. Nabór dzieci do żłobka na nowy rok żłobkowy odbywa się w terminie  
od 1 marca 2023r. do 31 marca 2023 r. 

 

2. W celu zapisania dziecka, należy pobrać ze strony internetowej Kartę zgłoszenia 
dziecka do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie, wypełnić ją i złożyć 
w placówce. 
 

3. 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, 
    Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 

 
4. W przypadku gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc w żłobku,     

podczas naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria w następującej 
kolejności: 

 dzieci niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności, u których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne 
uniemożliwiające im korzystanie ze żłobka, 

 dzieci z rodzin wielodzietnych, gdy w rodzinie znajduje się troje małoletnich  
dzieci, 

 dzieci rodziców pracujących samotnie wychowujących,   

 dzieci, których rodzic lub opiekun prawny przedłoży oświadczenie  
o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych określonych  
w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych; honorowane będzie także oświadczenie 
o zwolnieniu z obowiązku szczepień z przyczyn zdrowotnych, 

 kolejność zgłoszeń do żłobka.   
 

5. W dniach od 17 kwietnia do 24 kwietnia 2023r. dyrektor żłobka powołuje  
Komisję Rekrutacyjną, która dokonuje weryfikacji dokumentów złożonych przez 
rodziców. 
 

6. Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z czterech osób, w tym: 
      dyrektor żłobka – przewodniczący Komisji 
      pracownicy żłobka – trzech członków Komisji. 
 

7. Dzieci rodziców, którzy nie pracują zawodowo lub przebywają na urlopie    
macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym  nie będą  przyjmowane do żłobka. 
 

8. Dyrektor żłobka informuje rodziców o liście dzieci  zakwalifikowanych do żłobka na 
nowy rok w terminie do 10 maja 2023r. Lista zakwalifikowanych będzie 
udostępniona przy wejściu do budynku żłobka przy Al. Armii Krajowej 66a  
i ul. Sportowej 34a. 
 

9. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żłobka z  uwagi na brak miejsc 
wpisywane są na listę rezerwową, udostępnioną w sekretariacie żłobka. 
 

10. W przypadku, gdy zwolni się miejsce w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie  
z kolejnością na liście rezerwowej. 

 



11. Dzieci kontynuujące opiekę w żłobku przenoszone są do kolejnej grupy wiekowej. 
 

12. Po zakwalifikowaniu dziecka do żłobka rodzic zobowiązany jest do podpisania 
umowy na nowy rok żłobkowy w wyznaczonym terminie. 
 

13. Przy podpisaniu umowy z dyrektorem, rodzice zobowiązani są zgłosić się osobiście 
do placówki z kompletem dokumentów: 

 zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy od obojga rodziców;  
 wydruk CEIDG lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego - w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej; 

 zaświadczenia – w przypadku niepełnosprawności dziecka; 

 zaświadczenia od lekarza specjalisty - w przypadku alergii, nietolerancji 
pokarmowej dziecka  

 oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych określonych  
w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych; honorowane będzie także oświadczenie 
o zwolnieniu z obowiązku szczepień z przyczyn zdrowotnych. 

 
Dodatkowo należy wypełnić i przynieść dokumenty dostępne na naszej stronie 
internetowej w zakładce „Dokumenty dla rodziców - do podpisania umowy”: 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące szczepień; 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka; 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego 
lub innych urlopów; 

 Klauzula informacyjna RODO; 

 Klauzula informacyjna RODO do przetwarzania danych osobowych dla osób 
upoważnionych przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka ze 
żłobka; 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka 

 Karta informacyjna o dziecku 
 

14. Brak podpisania umowy przez rodziców w wyznaczonym terminie jest 
równoznaczny z rezygnacją dziecka z opieki w żłobku. 
 

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

16. Oświadczenia, dokumenty przedkładane przez rodziców/opiekunów prawnych 
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. 
 

17. 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” 

                                                                                  w Częstochowie 


