
 Zarządzenie Nr 01/2021 

 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce 

 z dnia 24 lutego 2021r. 

w sprawie: 

zmiany zarządzenia nr 03/2020 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce z dnia 19 lutego 2020r. 

Na podstawie  Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 ze zmianami) 

oraz Ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2013 poz. 747), Uchwałą nr XXVI/309/20  Rady Gminy Długołęka dnia 28 grudnia 2020r. zarządzam co następuje: 

 § 1 

Uchyla się załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2020 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce 

z dnia 19 lutego 2020r. 

 §2 

Wprowadza się regulamin rekrutacji w Gminnym Żłobku w Długołęce zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 § 3 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania. 

  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110450235
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000747


 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 01/2021 

 Dyrektora Gminnego Żłobka w Długołęce 

 Z dnia 24  lutego 2021r. 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA W DŁUGOŁĘCE 

Podstawa Prawna: 

Uchwała nr XXVI/309/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XXV/373/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Żłobka w Długołęce i  nadaniu statutu. 

 §1 

1. Regulamin Rekrutacji określa  ogólne zasady przyjmowania kandydatów do Gminnego Żłobka 

w Długołęce (zwanego w dalszej części Żłobkiem), tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria 

naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym, harmonogram 

prowadzenia rekrutacji. 

2. Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc 

na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości, przed  terminem rekrutacji, Dyrektor 

Gminnego Żłobka w Długołęce.  Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez umieszczenie 

informacji na stronie: www.zlobek.dlugoleka.pl/rekrutacja. 

 § 2 

Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku: od ukończenia 20 tygodnia życia do 

ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. 

 § 3 

Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji mowa jest o: 

1. rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd 

powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

2. osobie samotnie wychowującej dziecko należy przez to rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 



3. zamieszkaniu należy przez to rozumieć zamieszkanie potwierdzone poprzez przedłożenie 

rocznego zeznania podatkowego rodziców - za rok poprzedni w stosunku do roku, w którym 

prowadzona jest rekrutacja - w I Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu na rzecz gminy Długołęka wraz z 

potwierdzeniem  wpływu lub wysłania. ( Kserokopia pierwszej strony PIT) lub zgłoszenie 

aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem w I US we Wrocławiu. 

4. wielodzietność rodziny dziecka należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą wspólnie troje 

i więcej dzieci. 

 § 4 

1. Przyjęcia dziecka do Żłobka dokonuje Dyrektor Gminnego Żłobka w Długołęce na podstawie 

wyników rekrutacji pod warunkiem podpisania przez rodziców umowy, w sprawie świadczenia usług 

przez Żłobek. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie. 

2. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Żłobka. 

Warunkiem udziału w rekrutacji w celu przyjęcia dziecka do Żłobka od 1 września danego roku 

kalendarzowego, jest uczestnictwo przez rodziców, w terminie od 10 maja, od godziny 9.00 do 31 

maja tego roku do godziny 12.00, w Rekrutacji do Gminnego Żłobka w  Długołęce. 

3. Rekrutacja do żłobka odbywa się poprzez system elektronicznego naboru: 

Nabor.pcss.pl zakładka – żłobek, następnie Długołęka.  

Instrukcja do obsługi programu znajduje się w załączniku do ogłoszenia oraz na stronie programu 

elektronicznej rekrutacji. 

( W wyjątkowych sytuacjach np. problem z programem itp. dyrektor może zmienić formę rekrutacji, 

na wersję papierową. ) Termin zgłoszenia dziecka, kolejność nie stanowi kryterium naboru!!!  

( pracownicy żłobka nie mogą pomagać w procesie zgłaszania dziecka, obsługi programu.) 

 § 5 

Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium rekrutacji. W przypadku, w którym liczba dzieci 

spełniających kryteria przyjęcia do Żłobka jest większa od liczby wolnych miejsc, decydujące znaczenie 

ma ilość punktów uzyskanych przez kandydata w ramach kryteriów dodatkowych, tj. przyjęty zostanie 

kandydat z większą liczbą punktów. W sytuacji wystąpienia takiej samej liczby punktów przez więcej 

niż jedno dziecko, ostatecznym kryterium decydującym jest wiek dziecka, tzn. przyjmowane jest 

dziecko najstarsze z uwzględnieniem naboru do danej grupy wiekowej. 



Grupy w żłobku ( wiek dziecka określa się na dzień 1 września roku na który odbywa się 

rekrutacja): 

I grupa Pszczółki – 10 osób ( dziecko od 20 tygodnia do 15 miesięcy) 

II grupa Biedronki – 26 osób ( dziecko od 15 miesięcy i 1 dzień – do 21 miesięcy) 

III grupa Motylki – 24 osoby ( dziecko od 21 miesięcy i 1 dzień – do 27 miesięcy) 

IV grupa Żabki – 24 osoby ( dziecko od 27 miesięcy i 1 dzień – do 36 miesięcy) 

W ramach powyższych grup zostaną przyjęte dzieci na miejsca wolne, które powstają w wyniku 

przyjęcia dziecka do przedszkola lub rezygnacji rodzica ( nie złożenie karty aktualizacyjnej). 

 § 6 

1. Kryteriami  rekrutacji są: 

KRYTERIA KONIECZNE (WYMAGANE JEST ŁĄCZNE SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW 

KONIECZNYCH) 

1 Nadzień 1 września roku, na który odbywa się rekrutacja, ukończyły lub ukończą tego dnia 

co najmniej 20 tydzień życia i jednocześnie nie ukończą do tego dnia 3 lat 

2 Mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Długołęka 

3 Posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień 

Ochronnych lub przeciwwskazania do szczepień zgodnie z Programem, na potwierdzenie 

czego rodzic lub opiekun dziecka przedłoży zaświadczenie od lekarza pediatry. 

 KRYTERIA DODATKOWE PUNKTACJA 

4 Wielodzietność rodziny kandydata 200 pkt 

5 Niepełnosprawność dziecka rekrutowanego (niezależnie od 

stopnia niepełnosprawności) 

200 pkt 

6 Niepełnosprawność rodzica kandydata (w przypadku 

istnienia niepełnosprawności obojga rodziców okoliczność tę 

ocenia się osobno wobec każdego z nich, a punkty przyznane 

na podstawie tej oceny są sumowane) 

znaczna – 200 pkt 

umiarkowana – 100 pkt 

lekka - 20 pkt 

7 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (w przypadku 

wystąpienia niepełnosprawności u więcej niż jednego 

dziecka wśród rodzeństwa kandydata,  okoliczność tę ocenia 

się osobno wobec każdego z nich, a punkty przyznane na 

podstawie tej oceny są sumowane) 

100 pkt 



8 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100 pkt 

9 Kandydat posiada rodzeństwo, które uczęszcza aktualnie do 

żłobka i w nim pozostanie na rok następny (Bliźniaki i 

wieloraczki podlegają punktacji według pkt 9 poniżej) 

50 pkt 

10 Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki bliźniaków 

lub wieloraczków 

100 pkt 

11 Kandydat, którego rodzice pracują lub studiują w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

(w przypadku spełnienia kryterium przez oboje rodziców 

okoliczność tę ocenia się osobno wobec każdego z nich, a 

punkty przyznane na podstawie tej oceny są sumowane; w 

przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko ilość 

punktów jest podwajana) 

1 etat - 100 pkt. 

¾ etatu – 75 pkt. 

½ etatu - 50 pkt. 

poniżej ½ etatu – 5 pkt. 

12 Samotne wychowywanie kandydata do żłobka  w rodzinie 100 pkt 

13 Rodzic/opiekun prawny kandydata do żłobka rozliczający się 

na rzecz Gminy Długołęka (w przypadku rodzica samotnie 

wychowującego dziecko ilość punktów jest podwajana) 

(Kserokopia pierwszej strony PIT wraz z potwierdzeniem 

złożenia lub kserokopia zgłoszenia aktualizacyjnego w I US 

we Wrocławiu). 

2 rodziców – 200pkt. 

1 rodzic - 100 pkt. 

14 Kandydat do żłobka z rodziny w trudnej sytuacji finansowej 

(zaświadczenie z GOPS). 

50 pkt 

15 Dziecko, które nie zostało przyjęte do placówki w 

poprzedniej rekrutacji pomimo spełnienia warunków ze 

względu na brak miejsc 

50pkt. 

16 Dziecko pracownika Gminnego żłobka w Długołęce 50 pkt. 

17 Dziecko mające rodzeństwo uczęszczające do Gminnego 

Przedszkola w Długołęce, w roku w którym odbywa się 

rekrutacja, 

50 pkt. 

2. W trudnej sytuacji losowej, której nie uwzględnia regulamin rekrutacji, Dyrektor Gminnego 

Żłobka może rozpatrzyć ją indywidualnie. 



3. Kryteria dodatkowe wskazane w pkt 3-17 powyżej w tabeli będą uwzględniane przy 

kwalifikacji wyłącznie w przypadku, gdy rodzice dziecka dobrowolnie zaznaczą występowanie 

dowolnego kryterium w formularzu.   

4. Dzieci są rekrutowane na podstawie wypełnionego zgłoszenia w programie elektronicznego 

naboru. Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zgłoszenie dziecka i 

wypełnienie odpowiedniego formularza. Zaznaczenie kryterium, którego dziecko nie spełnia 

skutkuje całkowitym wykreśleniem dziecka z listy, także z listy rezerwowej. 

5.  Rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka, w terminie od 20 do 30 kwietnia danego roku 

składają Kartę Aktualizacyjną poprzez system elektronicznego naboru tj. nabor.pcss.pl , w celu 

potwierdzenia woli korzystania z usług Żłobka  przez  kolejny rok. 

 § 7. 

„Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka w Długołęce: 

terminy zadania 

Od 20 kwietnia g. 9.00 do 30 

kwietnia g. 12.00 

Złożenie karty aktualizacyjnej dla dzieci już uczęszczających do placówki. 

od 10 maja g. 9.00 do 31 maja g. 

12.00 

Zgłoszenie dziecka poprzez system elektronicznego naboru na stronie: 

Nabor.pcss.pl zakładka żłobek/Długołęka 

Należy wybrać formę tj. karta aktualizacyjna lub zgłoszenie. 

do 15 czerwca g.15.00 Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy. Osoby nieprzyjęte 

zostają wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnie z kryteriami naboru. 

od 16 czerwca 

 do  30 czerwca 

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci ze statusem „ przyjęty”. Przed podpisaniem 

umowy należy dostarczyć dokumenty potwierdzające kryteria naboru. 

Niedostarczenie dokumentu potwierdzającego odpowiedniego kryterium skutkuje 

utratą punków za ten element. Nie podpisanie umowy w określonym terminie 

skutkuje rezygnacją z korzystania z usług żłobka. 

W przypadku, gdy wyznaczona data rekrutacji przypada na dzień wolny od pracy żłobka, należy 

rozumieć przez to następny, kolejny dzień roboczy żłobka. 

SPRAWDZENIE STATUSU DZIECKA POPRZEZ NUMER IDENTYFIKATORA, KTÓRY ZOSTANIE 

NADANY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU W  SYSTEMIE, który jest nadawany przy składaniu wniosku, 

należy go wydrukować i zachować na swoje potrzeby”. 

 § 8 



W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, Dyrektor Żłobka przyjmuje kolejne dziecko z listy 

rezerwowej, z przydziałem do danej grupy.  W takim przypadku spośród dzieci wpisanych na listę 

rezerwową odpowiadających wiekiem grupie, do której ma nastąpić nabór, przyjęte zostaje dziecko z 

największą liczbą punktów kwalifikacyjnych. 

 § 9 

Na podstawie art. 3a ust. 2 Żłobek uprawniony jest do przetwarzania, wyłącznie w związku z 

rekrutacją oraz w zakresie i celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki, danych osobowych t.j: 

1) imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL dziecka; 

2) informacje, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim; 

3) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – daty 

urodzenia ( adekwatne dane osób upoważnionych do odbioru przez rodziców); 

4) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa; 

5) adresy zamieszkania rodziców i dziecka; 

6) adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców; 

5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców; 

7) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka; 

8) dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub 

całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów. 

  



Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dostarczany po otrzymaniu statusu „ przyjęty” w systemie naboru. 

Pieczęć pracodawcy Data wystawienia zaświadczenia 

  
 ZAŚWIADCZENIE 

Zaświadcza się, że Pan / Pani* .....................................................................................................  

zamieszkały / zamieszkała ……………………………………………………………………. 

Jest zatrudniony/ zatrudniona …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

W wymiarze ( proszę wpisać X w poszczególnej kolumnie): 

1/1 etatu ¾ etatu ½ etatu Inny wymiar etatu 

    
 

Zaświadczenie wydaje się na potrzeby rekrutacji Gminnego Żłobka w Długołęce. 

 
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

 


