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Załącznik do zarządzenia nr ŻM/02/2018  

Dyrektora Żłobków Miejskich z dnia 04.01.2018 r. 

 

 

PROCEDURA ZAPISYWANIA I PRZYJMOWANIA DZIECI  

DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W GLIWICACH 

 

 

Definicje: 

1) Żłobki, jednostka – Żłobki Miejskie; 

2) Oddział, żłobek – poszczególne Oddziały Żłobków Miejskich; 

3) statut – Statut Żłobków Miejskich; 

4) Regulamin – Regulamin organizacyjny Żłobków Miejskich; 

5) Dyrektor – Dyrektor Żłobków Miejskich; 

6) Kierownik – Kierownik Oddziału a także inne osoby zarządzające i kierujące Oddziałem; 

7) Rodzic, rodzice – oboje rodziców lub każde z nich z osobna, a ponadto opiekunowie 

prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem; 

8) deklaracja - formularz wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka określony przez Dyrektora                         

w drodze zarządzenia, stanowiący zgłoszenie Rodzica ubiegającego się o objęcie dziecka 

opieką w żłobku;  

9) rejestr – rejestr zgłoszeń (deklaracji dotyczących przyjęcia dziecka do żłobka) wspólny dla 

wszystkich Oddziałów, prowadzony w siedzibie jednostki w formie elektronicznej lub 

papierowej, celem przyjęcia dzieci do Żłobków, którego strukturę określa Dyrektor 

jednostki w drodze zarządzenia; 

10) administrator rejestru – Dyrektor jednostki lub upoważniony przez Dyrektora pracownik.  

 

Rozdział 1 

Zapisy dzieci do Żłobków 

 

1. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka składa jedną deklarację w wybranym 

Oddziale na formularzu dostępnym w każdym z Oddziałów. W formularzu wskazuje 

Oddział preferowany, a także może podać kolejne Oddziały ze wskazaniem preferowanej 

przez rodzica kolejności – w przypadku, gdy Rodzic zamierza oczekiwać na miejsce dla 

dziecka w więcej niż jednym Oddziale. 

2. Złożona w Oddziale prawidłowo wypełniona deklaracja opatrzona zostaje datą wpływu.  

     Dane z deklaracji zostają niezwłocznie przekazane do administratora rejestru celem 

dokonania wpisu w rejestrze i nadania numeru. 

3. Złożona deklaracja zachowuje moc aż do przyjęcia dziecka, chyba że Rodzic odwoła 

deklarację w formie pisemnej.  

4. Deklaracja nie jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu przyjęć dzieci do żłobków                      

w przypadkach: 

    a) gdy dziecko przed terminem przyjęcia do żłobka osiągnie wiek określony w ustawie, 

który powoduje, że nie jest już możliwe objęcie dziecka opieką sprawowaną przez Żłobki                      

z zastrzeżeniem § 13 Regulaminu, 

  b) gdy Rodzic nie spełni warunku określonego w pkt 8 i nie zgłosi zainteresowania 

oddaniem dziecka do żłobka: 

     - najpóźniej do 10 dnia miesiąca czerwca gdy pożądanym przez Rodzica terminem    

przyjęcia jest wrzesień tego roku; 



Procedura zapisywania i przyjmowania dzieci                                                
do Żłobków Miejskich w Gliwicach 

 

Strona 2 
 

     - na miesiąc przed rozpoczęciem miesiąca wskazanego przez Rodzica jako pożądany 

termin przyjęcia dziecka do żłobka (z wykluczeniem miesiąca września), 

  c) określonych w Rozdziale 2 pkt 6 i 7 niniejszych procedur. 

5. O zaistnieniu sytuacji opisanej w pkt 4 lit. b) i c) informuje się niezwłocznie Rodzica drogą 

elektroniczną na wskazany adres poczty lub gdy jest to możliwe telefonicznie, jeżeli tego 

adresu nie podał.  

6. Przyjęcie dziecka do jednego z Oddziałów jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania                

na miejsce w pozostałych Oddziałach, chyba że Rodzic będzie chciał utrzymać zgłoszenie                

do Oddziału wyższej preferencji i zgłosi to pisemnie. 

7. Deklaracje przyjmowane są przez cały rok w dniach roboczych w godzinach pracy 

Oddziałów.  

8. Rodzic dziecka oczekującego na miejsce w żłobku powinien potwierdzać wolę korzystania               

z usług żłobka poprzez przekazanie takiej informacji do Oddziału pierwszej preferencji 

przynajmniej jeden raz na trzy miesiące (np. telefonicznie, osobiście, pisemnie lub poprzez 

e-mail). 

Rozdział 2 

Przyjęcia dzieci do Żłobków 

1. Przyjęcia do Żłobków odbywają się przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę 

zwalniania się miejsc w Oddziałach.  

2. Proces naboru dzieci do Oddziałów realizują kierownicy w poszczególnych Oddziałach 

(np. rozmowy z rodzicami, przyjmowanie dokumentów, naliczanie opłat). 

3. Na kolejność przyjęć dzieci do Żłobków mają wpływ: 

- data wpływu deklaracji 

- kryteria ustalone w statucie 

- wybór Oddziału przez rodzica 

- wiek dziecka i możliwość przyjęć w danej grupie wiekowej 

- pożądana przez rodzica data przyjęcia 

4. Do dnia 15 czerwca, na podstawie kolejności wynikającej z rejestru  z uwzględnieniem 

okoliczności wymienionych w pkt 3, komisja, o której mowa w § 4 ust. 7 statutu tworzy 

listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Oddziałów na miesiąc wrzesień danego 

roku.  

5. W przypadku rezygnacji Rodzica lub braku kontaktu ze strony Rodzica Kierownik 

informuje dalszą osobę na podstawie kolejności wynikającej w rejestru, z zastrzeżeniem 

okoliczności określonych w pkt 3. 

5. Kierownik informuje Rodzica o terminie lub przybliżonym terminie przyjęcia dziecka 

powiadamiając o konieczności dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie                     

z Rozdziałem 3 niniejszych procedur. 

6. W przypadku, gdy Rodzic bez podania przyczyny nie zgłosi się w wybranym Oddziale                   

celem złożenia dokumentów w ustalonym terminie, Kierownik informuje o tym fakcie 

administratora rejestru, który wpisuje w rejestrze stosowną adnotację, co oznacza nie 

branie zgłoszenia pod uwagę przy rozpatrywaniu przyjęć. W takim przypadku informuje 

się kolejnego Rodzica o możliwości przyjęcia dziecka. 

7. W przypadku, gdy wystąpi możliwość przyjęcia danego dziecka do żłobka zgodnie                        

z kolejną pozycją w rejestrze i zgodnie z deklaracją Rodzica dotyczącą wyboru Oddziału,                 

a powiadomiony Rodzic odmawia skorzystania z tej możliwości w miesiącu zgodnym                  

z podanym w deklaracji bądź późniejszym, wówczas w rejestrze dokonuje się wpisu                     

o rezygnacji, a przyjmowane jest kolejne dziecko z rejestru. 

8. Wszelkie zmiany danych w deklaracji Rodzic zgłasza w formie pisemnej. 
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Rozdział 3 

Przedkładane dokumenty 

1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku składa w wybranym przez siebie 

Oddziale (pierwszej preferencji) prawidłowo i czytelnie wypełnioną deklarację.  

2. Rodzic dziecka, które zostało zakwalifikowane do przyjęcia: 

    a) składa we wskazanym przez Kierownika terminie, nie krótszym niż 3 dni od 

powiadomienia Rodzica o tym obowiązku, wypełnione druki (karta zgłoszenia dziecka, 

upoważnienie do odbioru dziecka, karta informacyjna o dziecku), których wzory określa 

Dyrektor w drodze zarządzenia,  

   b) składa w terminie, o którym mowa powyżej wszelkie dokumenty niezbędne do 

stwierdzenia spełnienia warunków przyjęcia dziecka do żłobka, w tym spełnienia 

warunków będących podstawą przyjęcia dziecka poza kolejnością wnikającą z rejestru 

zgodnie z kryteriami ustalonymi w statucie,  

   c) okazuje do wglądu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz dokument 

stwierdzający datę urodzenia dziecka (np. książeczkę zdrowia dziecka). 

   3. Rodzic, który zamierza składać wniosek o przyznanie częściowego zwolnienia w opłacie        

za pobyt dziecka, zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów będących podstawą do 

naliczenia wysokości opłaty przy zastosowaniu ulgi w terminie ustalonym przez 

Kierownika, nie krótszym niż 7 dni od powiadomienia Rodzica o tym obowiązku.   

4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka Rodzic zobowiązany jest 

złożyć aktualne zaświadczenie: 

     a) od lekarza pediatry lub lekarza specjalisty stwierdzające, że dziecko może uczęszczać 

do żłobka w przypadku, gdy zaistnieje przynajmniej jedna z niżej wymienionych 

okoliczności:  

     - gdy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej,  

     - gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 

     - gdy Rodzic poinformował o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka, a mających 

wpływ na sposób sprawowania opieki w żłobku,   

    - w przypadku stwierdzenia u dziecka alergii pokarmowej - zaświadczenie lekarskie 

określające rodzaj diety, 

    b) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające brak kontaktu dziecka                        

z chorobami zakaźnymi w okresie ostatnich 3 tygodni. 

5. W okresie uczęszczania dziecka do żłobka Rodzic może zostać poproszony o przedłożenie 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka zezwala na 

uczęszczanie do żłobka  również w przypadku, gdy u dziecka zaobserwowano w żłobku 

niepokojące nieprawidłowości w jego rozwoju, a mające wpływ na sposób sprawowanej 

opieki. 

6. W dniu powrotu dziecka do żłobka w związku z jego nieobecnością chorobową  Rodzic 

zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o zakończeniu leczenia dziecka lub przedstawić 

zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia dziecka zezwala na uczęszczanie 

do żłobka. 

 

 

         ………………………………………

                                          


