
Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego ,,Wesołe Pszczółki” i Klubu Dziecięcego w 

Chrząstowicach.  

1. Nabór na rok szkolny 2019/2020 trwa od 17 do 27 czerwca 2019 roku w godzinach otwarcia 

placówek tj.  

Żłobek ,,Wesołe Pszczółki’’ 
Ul. Piłsudskiego 25( wejście od 

osiedla Chrobrego) 
630- 1630 

Klub Dziecięcy w 

Chrząstowicach 
Chrząstowice 15 700- 1500 

 

2. Rekrutację przeprowadza Dyrektor Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w 

Wolbromiu- Daria Janosik wraz z komisją rekrutacyjną.  

3. Do Żłobka Wesołe Pszczółki mogą być przyjmowane dzieci w wieku od ukończenia szóstego 

miesiąca życia do trzeciego roku życia (nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w 

którym dziecko ukończy trzeci rok życia) z tym zastrzeżeniem, że jeżeli niemożliwe lub 

utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, lub w sytuacji, gdy rozwój 

psychomotoryczny dziecka nie pozwala na objęcie go tym wychowaniem - opieka w Żłobku 

może być sprawowana do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 lata – pod 

warunkiem, że rodzice złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem 

przedszkolnym. 

4. Rodzice, aby zapisać dziecko, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w 

wyznaczonym terminie i miejscu. [Formularz jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu Rekrutacji] 

Rodzic wskazuje placówkę pierwszego wyboru.  

5. W przypadku, kiedy liczba chętnych przekroczy limit miejsc, zostanie przyjęte następujące 

kryterium pierwszeństwa: 

a. dzieci wychowujące się w rodzinach wielodzietnych, 

b. dzieci zamieszkujące w Gminie Wolbrom, 

c. dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się, 

d. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci. 

W przypadku dwóch jednakowych sytuacji zachowuje się pierwszeństwo dokumentów, które wcześniej 

wpłynęły do placówki. 

9. Każdy wniosek przy złożeniu otrzyma numer zgłoszenia, a rodzic potwierdzenie złożenia 

wniosku.  

10. Rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku naboru w dniu 1 lipca 2019r. Lista 

dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w korytarzach obu 

placówek od 1 lipca 2019r. 

 

 

 



Karta rekrutacyjna Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi 

w Wolbromiu  

Żłobek Gminny ,,Wesołe 
Pszczółki” 

 Proszę zaznaczyć 
preferowaną placówkę 

znakiem X Klub Dziecięcy w 
Chrząstowicach 

 

 

I. DZIECKO 

1. Imię i nazwisko .................................................................................... 

2. Data urodzenia .................................................................................... 

3. PESEL ………………………………………………………....................................... 

4. Adres zamieszkania …………….…………....................................................................................... 

5. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności TAK/NIE 

6. Dziecko choruje na chorobę/y przewlekłą/e    TAK/ NIE 

 

II. RODZICE/OPIEKUNOWIE 

matka                                                                                                       ojciec 

1. Imię i nazwisko                                                                               1. Imię i nazwisko 

....................................................................                 …………………………………………………………….. 

2. PESEL ………................................................           2. PESEL ……..……………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania i telefon, e-mail                 3. Miejsce zamieszkania i telefon, e-mail 

...................................................................             ................................................................. 

...................................................................              ................................................................. 

...................................................................              ................................................................. 

 4. Miejsce pracy /uczelni i telefon                              4. Miejsce pracy / uczelni i telefon 

.....................................................................              ................................................................. 

.....................................................................               ................................................................. 

 

 

 



III. RODZEŃSTWO 

1. Wiek / adres żłobka/przedszkola/szkoły/ stopień niepełnosprawności: 

a) ............................................................................................................ 

b) ............................................................................................................ 

c) ............................................................................................................ 

d) ........................................................................................................... 

IV. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA  

1. Prosimy o określenie planowanego pobytu : 

ilość godzin dziennie ..................... w jakich godzinach od .................... do ................... 

 

V.OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA : 

1. Oświadczam/y, że (prosimy o zakreślenie): 

a) adres zamieszkania dziecka obejmuje teren gminy Wolbrom                                tak / nie 

b) posiadam/y Kartę Dużej Rodziny                                                                                  tak / nie 

c) samotnie wychowuję dziecko                                                                                        tak / nie 

d) stan zdrowia i funkcjonowania dziecka pozwala na pobyt w placówce                tak/ nie 

 

 

Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym 

podpisem zgodność z prawdą informacji oraz danych przedstawionych w karcie zgłoszenia dziecka. 

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych osobowych przez Gminny Zespół 

Placówek Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu w celu przeprowadzenia procedury naboru dzieci do placówki. 

 

 

..................................................                                                          .............................................. 

czytelny podpis Matki/Opiekuna                                                     czytelny podpis Ojca/Opiekuna 

 

 

 


