
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KOLE 

 

 

   

Podstawa prawna : Art. 18a Ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ). 

 

§1 

 

  Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od czwartego miesiąca życia do 

trzech lat, które nie   mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub 

nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawności tych osób, 

w szczególności dzieci stale zamieszkujące w Kole. 

 

§2 

 

 O kolejności przyjęcia decyduje dzień wpływu wniosku o przyjęcie dziecka do                

żłobka. 

 

§3 

 

 Dokumentem składanym przez rodziców do żłobka jest: 

 „ Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka” – dostępny w placówce i do pobrania 

na  stronie internetowej miasta Koła – www.kolo.pl 

 

§4 

 

Wnioski przyjmowane są i weryfikowane od 1 stycznia do 31 grudnia roku 

kalendarzowego( żłobek jako publiczny zakład opieki zdrowotnej przyjmuje 

dzieci przez cały rok). 

§5 

 

W przypadku, gdy jest więcej dzieci chętnych niż liczba miejsc , którymi 

dysponuje Żłobek, przyjmowane będą w pierwszej kolejności: 

    

- dzieci zamieszkujące na terenie miasta Koła 

- dzieci rodziców lub opiekunów pracujących oboje zawodowo 

- dzieci już uczęszczające do żłobka 

-  dzieci matek samotnie wychowujących dzieci 

- dzieci, u których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień  stopień 
niepełnosprawności 

- dzieci z rodzin wielodzietnych ( powyżej 3 dzieci). 

 



§6 

 

Lista dzieci przyjętych do żłobka od 1 września  roku kalendarzowego powinna 

zostać ogłoszona najpóźniej 30 czerwca danego roku.  

 

 

§7 

 

Kierownik żłobka prowadzi jawny rejestr zgłoszeń, który będzie zawierał 

szczegółowe dane dot. dziecka, który jest chroniony zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, 

poz. 883). 

 

 

§8 

Dzieci nie przyjęte do żłobka, w związku z przekroczeniem limitu dostępnych 

miejsc są umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca 

mają one pierwszeństwo w przyjęciu. 

§9 

W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka nie umieszczenia 

dziecka  na liście dopuszcza się możliwość wniesienia pisemnego odwołania do 

kierownika żłobka, w którym złożono wniosek. 

§10 

Dzieci z poza terenu mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w 

przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Koła. 

 


