
Zasady rekrutacji do Żłobka Publicznego w Warkałach  

na okres od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. 

1.Do Żłobka Publicznego w Warkałach przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia  

1 roku życia.  

2.Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych w Gminie Jonkowo. 

3. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług 

Żłobka w terminie naboru składając „Deklarację o kontynuacji uczęszczania dziecka do 

Żłobka”. Dzieci kontynuujące opiekę żłobkową przyjmowane są z urzędu. Wypełnioną 

deklarację należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej w korytarzu w wejściu do 

żłobka. 

4. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia 

prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Publicznego w Warkałach"  

w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć 

w żłobku w Warkałach  lub w Przedszkolu w Jonkowie.   

5.W przypadku liczby zgłoszeń do Żłobka większej od liczby miejsc w pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci: 

 obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub uczących się  

w systemie dziennym; 

 rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci, pracujących 

zawodowo lub uczących się w systemie dziennym; 

 których rodzeństwo uczęszcza do żłobka; 

 z rodzin wielodzietnych (3 i więcej); 

 niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana orzeczeniem  

o niepełnosprawności, co do których nie istnieją przeciwskazania zdrowotne 

uniemożliwiające im korzystanie ze żłobka. 

6.W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków spełniających kryteria przyjęcia dziecka 

przekroczy liczbę wolnych miejsc w Żłobku, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w skład 

której wchodzą: dyrektor, przedstawiciel rodziców i przedstawiciel pracowników żłobka. 

Przyjęć dzieci do żłobka dokonuje dyrektor na podstawie ustaleń Komisji Rekrutacyjnej. 

7. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na 

liście rezerwowej. 

8.W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z 

kolejnością oczekiwania na liście rezerwowej. 

9. W razie wolnych miejsc w Żłobku mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na 

terenie innych gmin.  

10.Nabór prowadzony jest na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.  

Dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 30 czerwca danego roku listę dzieci 

przyjętych do Żłobka od 1 września. 

11.Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka, o której mowa w pkt. 4 oraz wzór Deklaracji  

o kontynuacji uczęszczania do Żłobka, o której mowa w pkt. 3, dostępne są w zakładce 

„Dokumenty” na stronie www.przedszkole.jonkowo.pl,  w Żłobku Publicznym w Warkałach 

oraz w Przedszkolu w Jonkowie na tablicy ogłoszeń.  

http://www.przedszkole.jonkowo.pl/

