
REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI  

DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W MŁAWIE 

 
 
§ 1. Do Żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. 

 

§ 2. 1. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących. 

2. W następnej kolejności przyjmowane są: 
1) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 

2) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie 
odrębnych przepisów, 

3) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. 

4) Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do MPS Nr 4. 

3. W przypadku gdy liczba dzieci spełniających kryteria ustalone w ust. 2 przekracza liczbę wolnych 
miejsc przedszkolu, wybiera się spośród zgłoszeń dzieci które dodatkowo spełniają jedno lub więcej 

następujących kryteriów: 

1) opiekunowie dziecka pracują lub studiują w trybie dziennym, 
2) dziecko ma rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

3) dziecko pochodzi z rodziny, w której znajduje się więcej niż 3 dzieci. 

 
§ 3. 1. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja 

kwalifikacyjna powołana przez dyrektora żłobka.  

2. W skład komisji o której mowa w ust. 1  wchodzą: 

1) dyrektor żłobka jako przewodniczący,  
2) przedstawiciel organu prowadzącego,  

3) przedstawiciel Rady Rodziców Żłobka,  

3. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do żłobka powinni złożyć w administracji prawidłowo 
wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka. Wzór karty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Rekrutacja dzieci prowadzona jest wg następującego harmonogramu:  

1) składanie kart zgłoszeń od 19 do 30 marca danego roku, 
2) od 1 do 18 kwietnia dyrektor, lub w przypadku wskazanym w § 3 ust. 1 komisja kwalifikacyjna, dokonują 

selekcji zgłoszeń, 

3) ogłoszenie wyników kwalifikacji następuje od 23 kwietnia do 30 kwietnia na stronie internetowej  

MPS Nr 4, w zakładce Miejski Żłobek oraz tablicy ogłoszeń; dyrektor żłobka umieszcza imienny wykaz 
dzieci przyjętych. 

4) Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje odwołanie do dyrektora, które należy złożyć do 11 maja 

5) Od 28 do 30 maja Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania złożone przez Rodziców. Komisja może 
ustalić listę rezerwową do przyjęcia dziecka w ciągu roku. Informacje o liście rezerwowej dyrektor 

zamieszcza na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

 

 

 

Dyrektor Żłobka 

Longina Fabisiak 

 

 


