
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr  1/3/2022

Dyrektora Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale

z dnia 28 marca 2022 r.

Regulamin rekrutacji dzieci do 
Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale

I. Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  ( tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 75)

UCHWAŁA NR XII/110/19 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 24 września 2019 r w sprawie:

utworzenia Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale, Uchwała Nr XLIV/507/22 Rady Miejskiej w

Skale z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Żłobka w Skale.

II. Zasady pierwszego postępowania  rekrutacyjnego

§1. Żłobek prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§2. Żłobek prowadzi rekrutację na wolne miejsca.

§3. W pierwszej  kolejności w rekrutacji do Żłobka mogą brać udział dzieci mające ukończone w

chwili przyjęcia do Żłobka ( tj. na dzień 1 maja 2022 r.)  co najmniej 20 tygodni życia i te,

które nie  skończyły  3-go roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Skała.

§4.  Dzieci  do  Żłobka  przyjmowane  są  do  grup  według  ich  zbliżonego  wieku  oraz  rozwoju

psychofizycznego.

III. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka

§5.  Rodzice/prawni  opiekunowie  ubiegający  się  o  przyjęcie  dziecka  do  Żłobka  obowiązani  są

złożyć   w formie  pisemnej  „Wniosek o  przyjęcie  dziecka  do Żłobka ”  wraz  ze  stosownym

dokumentami.

§6. 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka ” wraz ze stosownym dokumentami należy składać 

w terminie  do dnia  8 kwietnia 2022 r. ( do godz.15.00 ) w Urzędzie Gminy Skała, Rynek 29. 

2. Wniosek  o przyjęcie dziecka do Żłobka  złożony  po terminie, o którym mowa w ust. 1  nie

jest  rozpatrywany.

§7.Rekrutację  prowadzi  Komisja  Rekrutacyjna  powołana  stosownym  zarządzeniem  Dyrektora

Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale.   



§8. Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

§9. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejno najwyższa  liczba punktów rekrutacyjnych,

którą  jest suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

§10. Przy ostatnim wolnym miejscu w Żłobku- w przypadku równej liczby punktów dwójki lub

więcej dzieci ubiegających się o to miejsce – decyduje starszeństwo wiekowe zgodnie z datą

urodzenia. 

§11. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

a) dostarczono  wypełniony  i  podpisany  przez  rodzica/prawnego  opiekuna  wniosek  wraz  

z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi dane kryteria;

b) zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia.

IV. Punktacja w procesie rekrutacji

§12. Kryteriami obligatoryjnymi złożenia Karty zgłoszenia do Żłobka są: 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Dokument określający spełnienie kryterium 

1 Zapoznanie się z Regulaminem 
Rekrutacji. 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem 
Rekrutacji 

2 Brak przeciwwskazań zdrowotnych 
uniemożliwiających dziecku uczęszczanie
do Żłobka 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

3 Brak zaległości w zapłacie podatków i 
opłat lokalnych na rzecz Gminy Skała

Oświadczenie o braku zaległości w opłatach na 
rzecz Gminy Skała

§13.  Kryteria  dodatkowe  są brane pod uwagę w przypadku liczby kandydatów spełniających

kryteria dostępu,  przekraczającej liczbę miejsc  w Żłobku.

§14. Kryteria dodatkowe, dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium, które rodzić/ opiekun

prawny  dołącza  do  Wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do  Żłobka,  oraz  liczbę  przyznawanych

punktów  

za spełnienie danego kryterium  określa poniższa tabela:

KRYTERIA REKRUTACYJNE: 

Lp. Nazwa kryterium Dokument określający spełnienie
kryterium 

Matka Ojciec

1 Rodzice/opiekunowie prawni
są zameldowani na terenie 
Gminy Skała na pobyt stały. 

Oświadczenia rodziców/opiekunów 
prawnych o zameldowaniu na terenie 
Gminy Skała lub inny dokument urzędowy.

10 punktów 10 punktów

Rodzic samotnie



wychowujący dziecko –
20 punktów

2

Rodzice/opiekunowie 
prawni, którzy w 
rozliczeniach podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych wskazali miejsca 
zamieszkania na terenie 
Gminy Skała za rok 
poprzedzający rok, w którym
odbywa się rekrutacja. 

Wskazanie w rozliczeniach podatku 
dochodowego od osób fizycznych miejsca 
zamieszkania na terenie Gminy Skała 
(kopia 1 strony pit-11 poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica) za 
rok poprzedzający rok, w którym odbywa 
się rekrutacja. 

15 punktów 15 punktów

Rodzic samotnie
wychowujący dziecko –

30 punktów

3

Rodzic/opiekun prawny jest 
osobą pracującą/aktywną 
zawodowo (zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę, 
przebywa na urlopie 
macierzyńskim lub 
rodzicielskim, prowadzi 
działalność gospodarczą lub 
rolniczą) lub pobiera naukę 
w systemie dziennym. 

Dla rodziców pracujących – aktualne 
zaświadczenie o zatrudnieniu.
 Dla rodziców prowadzących gospodarstwo
rolne - zaświadczenie o podleganiu 
ubezpieczeniu KRUS. 
Dla rodziców prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą – aktualny wydruk
z CEIDG. 
Dla osób uczących się lub studiujących – 
aktualne zaświadczenie z uczelni lub 
szkoły.  

10 punktów 10 punktów

Rodzic samotnie
wychowujący dziecko –

20 punktów

4

Wobec rodzica/opiekuna 
prawnego lub rodzeństwa 
dziecka orzeczono 
niepełnosprawność. 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub  o 
stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia 
albo urzędowo poświadczony, zgodnie z 
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania  
administracyjnego, odpis lub wyciąg z
 dokumentu, lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata

5 punktów 5 punktów

Rodzic samotnie
wychowujący dziecko –

10 punktów

5

Dziecko niepełnosprawne, u 
którego niepełnosprawność 
została potwierdzona 
stosownym orzeczeniem i nie
istnieją przeciwwskazania 
zdrowotne uniemożliwiające 
mu korzystanie ze Żłobka. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia 
albo urzędowo poświadczony, zgodnie z 
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, odpis lub wyciąg z 
dokumentu, lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica

5 punktów

6

Dziecko, którego dotyczy 
wniosek ma dwoje lub 
więcej rodzeństwa do 
ukończenia 18 roku życia - 
Rodzina wielodzietna. 

Oświadczenia rodziców/opiekunów 
prawnych lub inny dokument urzędowy. 

5 punktów

7 Rodzic/opiekun prawny Zaświadczenie od pracodawcy o 5 punktów 5 punktów



przebywa na urlopie 
wychowawczym lub jest 
osobą bezrobotną 
zarejestrowaną i planuje 
podjąć aktywność zawodową
najpóźniej w terminie do 6 
miesięcy od dnia przyjęcia 
dziecka do Żłobka 

przebywaniu na urlopie wychowawczym. 
Zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby 
bezrobotnej zarejestrowanej. 

Rodzic samotnie
wychowujący dziecko –

10 punktów

8

Dzieci objęte pieczą 
zastępczą;

Dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 332, z późn. zm.). Oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a
§ 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, odpis lub wyciąg z 
dokumentu, lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata.

 5 punktów

§15. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

1) Zamieszkanie: w polskim prawie cywilnym miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa

z zamiarem stałego pobytu (art.  25 KC),  oznaczenie konkretnego lokalu mieszkalnego,  

z określeniem nie tylko miejscowości, ale również nazwy ulicy (jeśli w miejscowości są

ulice), numeru domu i mieszkania;

2) Wielodzietność rodziny dziecka:  – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

3)  Samotne  wychowanie  kandydata  w  rodzinie:  –  oznacza  to  wychowanie  dziecka  przez

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej

jedno  dziecko  z  jego  rodzicem.  W  przypadku  tego  kryterium  należy  przedłożyć

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

oświadczenie  

o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego

rodzicem. 

§16.  W  przypadku  nie  przedstawienia  wymaganych  dokumentów  potwierdzających  spełnianie

danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które

nie zostało potwierdzone.

§17.   Z  postępowania  rekrutacyjnego  Komisja   Rekrutacyjna  sporządza  protokół,  którego

załącznikiem jest wykaz dzieci biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym określający

liczbę  przyznanych  każdemu  dziecku   punków  oraz  informację  o  zakwalifikowani,  bądź

niezakwalifikowaniu  dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.    



§18.  Po  zakończeniu  postępowania  rekrutacyjnego  informację  o  zakwalifikowaniu,  bądź

niezakwalifikowaniu   dziecka  w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz  o  liczbie  przyznanych

dziecku  punków podaje  się   rodzicom /opiekunom prawnym,  którzy  złożyli   wniosek o

przyjęcie  dziecka  do  Żłobka  wraz  ze  stosownym  dokumentami  biorącym  udział  w

postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja ta zostaje podana w formie listy dzieci przyjętych

do Żłobka wywieszonej na drzwiach placówki. 

§19. Dokumenty złożone przez rodziców / opiekunów prawnych  w postępowaniu rekrutacyjnym

nie podlegają zwrotowi.

§20.  1.  Rodzicowi/opiekunowi  prawnemu  dziecka   niezakwalifikowanego  przez  Komisję

Rekrutacyjną  przysługuje odwołanie do Dyrektora Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale.

2. Odwołanie składa się pisemnie w siedzibie Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale, w terminie 

ustalonym w Harmonogramie prowadzenia  rekrutacji dzieci  do Żłobka.

§21. Dyrektor Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale rozpatruje odwołanie  w formie pisemnej,

w terminie ustalonym w Harmonogramie prowadzenia rekrutacji dzieci  do Żłobka.

2.   Rozstrzygnięcie  odwołania  przez  Dyrektora  Samorządowego  Żłobka  „Bajka”  w  Skale  jest

ostateczne.

§22.  1.Warunkiem  przyjęcia  dziecka  zakwalifikowanego  do  Żłobka,  jest  zawarcie  stosownej

umowy   pomiędzy  Żłobkiem  a  rodzicem/  opiekunem  prawnym  -  na  świadczenie  usług

opiekuńczych  

w Żłobku.

2. Wzór umowy określają odrębne przepisy.

§23.1.  Miejsca zwolnione  w Żłobku z powodu  nie zawarcia umowy, o której mowa w §22, są

proponowane rodzicom/ opiekunom prawnym dzieci, które w postępowaniu rekrutacyjnym do

Żłobka uzyskały kolejno najwyższą liczbę punków.

2.  Przy jednym zwolnionym miejscu w Żłobku, o którym mowa w ust.1 - w przypadku równej

liczby punktów dwójki lub większej liczby dzieci ubiegających się o to miejsce –  decyduje

starszeństwo wiekowe zgodnie z datą urodzenia.

§24.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach rozstrzyga  Dyrektor Samorządowego

Żłobka „Bajka” w Skale.
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