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Regulamin rekrutacji uzupełniającej dzieci  
do Żłobka Gminnego w Jarosławcu  

 
 

§1. Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka ustala warunki przyjmowania dzieci do Żłobka 
Gminnego w Jarosławcu.  
§2. Zasady dokonywania naboru dzieci do żłobka 

1. Zapisy do żłobka prowadzone są w trybie ciągłym.  
2. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc. 
3. W przypadku wypełnienia wszystkich utworzonych miejsc opieki, zostanie utworzona 

lista rezerwowa.  
4. Ze świadczeń żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy 

Postomino. 
5. Celem działalności żłobka jest zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                            

(do końca  roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, 
gdy niemożliwe lub utrudnione  jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym                     
- 4 rok życia). 

6. W ramach rekrutacji do żłobka, prowadzona jest również rekrutacja uczestników do 
realizowanego przez Gminę projektu pn. „Żłobek dla Gminy Postomino!” 
dofinasowanego ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś 
priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu 
do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. (Regulamin uczestnictwa w projekcie jest 
również dostępny na stronie urzędu Gminy Postomino.) 

 
§3. Obowiązki rodziców w procesie naboru   

1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są złożyć kartę zgłoszenia 
dziecka do żłobka (załącznik nr 1 do regulaminu). 

2. W przypadku chęci uczestnictwa opiekuna dziecka w realizowanym przez gminę 
projekcie „Żłobek dla Gminy Postomino!”, opiekunowie prawni zobowiązani są złożyć 
dodatkowe dokumenty wymienione w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie „Żłobek dla Gminy Postomino!”. 

3. Podpisane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Postominie lub w Szkole 
Podstawowej w Jarosławcu (o dacie złożenia dokumentu decyduje data wpływu do 
instytucji).  
 

§4. Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka 
1. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci opiekunów biorących udział 

w projekcie „Żłobek dla Gminy Postomino!”. 
2. Kolejnymi kryteriami decydującymi o przyjęciu dziecka są: 

• wielodzietność rodziny, z której wywodzi się dziecko. 
• posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawnością, 
• niepełnosprawność występująca w rodzinie, z której pochodzi dziecko, 
• samotne wychowywanie dziecka, 
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• objęcie dziecka pieczą zastępczą, 
• sytuacja, w której oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest osobami 

pracującymi zawodowo, uczącymi się lub studiującymi w systemie dziennym 
/lub prowadzących gospodarstwo rolne /lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 

3. Dzieci nieprzyjęte do żłobka, w związku z przekroczeniem limitu dostępnych miejsc 
zostają wpisane na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca o kolejności 
przyjęcia będą decydowały kryteria wskazane powyżej oraz data wpływu zgłoszenia. 

4. O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane będą informowane telefonicznie lub mail-
owo.  
 

§5. Prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych 
1. Rodzic/ opiekun prawny ma prawo do: 

• udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami regulaminu rekrutacji i umowy 
w sprawie korzystania z usług żłobka, 

• przyjęcia dziecka do Żłobka Gminnego w Jarosławcu, 
• zgłaszania uwag, komentarzy i sugestii dotyczących przewidzianych działań 

w ramach projektu. 
2. Rodzic/ opiekun dziecka przyjętego do żłobka jest zobowiązany do: 

• w przypadku uczestnictwa w projekcie, zaznajomienia się z „Regulaminem 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  Żłobek dla Gminy Postomino!” oraz 
stosowania się jego zapisów. 

• złożenia kompletu dokumentacji rekrutacyjnej,  
• przekazania niezbędnych danych osobowych w wypełnionej dokumentacji 

rekrutacyjnej, w szczególności do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika i dziecka na potrzeby realizacji projektu, 

• zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług żłobka określonej przez 
dyrektora żłobka,  

• dbania o dobry wizerunek projektu i żłobka poprzez m.in. przekazywanie 
rzeczowych informacji o projekcie, o żłobku,  

3. Rekrutacja będzie odbywać się zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji                               
i dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

4. Płeć oraz niepełnosprawność kandydata nie będzie miała wpływu na rekrutację. 
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