Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Otwocku
rok szkolny 2021/2022
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. 2021.75 t. j.)
2. Statut żłobka.
I.

Postanowienia ogólne.
1. Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Otwocku dotyczy dzieci zamieszkałych wraz ze
swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) na terenie miasta Otwocka, rodziców pracujących
i pozostawiających swoje dochody dla miasta Otwocka.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można składać przez cały rok. Warunkiem złożenia
wniosku jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL. Przyjęcia są możliwe w miarę
pojawienia się wolnych miejsc.

3. Do żłobka prowadzonego przez Miasto Otwock przyjmowane są dzieci w wieku od 5
miesięcy do lat 3.
4. W żłobku organizowane są oddziały żłobkowe z podziałem na grupy według zbliżonego
wieku oraz rozwoju psychofizycznego dziecka.
5. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących
opiekę i edukację w żłobku. Każdego roku dzieci 3 letnie, odchodzące do przedszkola
tworzą miejsca dla dzieci młodszych.

6. Od września 2021 roku przygotowujemy miejsca dla nowych dzieci, które 1 września
rozpoczną swoją edukację w żłobku.
7. Przyjęcie dzieci do żłobka na nowy rok szkolny odbywa się w oparciu o zasady określone
w Regulaminie Rekrutacji wprowadzonym zarządzeniem dyrektora Żłobka.

8. Regulamin zostaje podany do powszechnej wiadomości w połowie marca na tablicy ogłoszeń
na terenie placówki oraz stronie internetowej żłobka tj. www.zlobekotwock.pl
9. Składanie dokumentów odbywa się tradycyjnie, w formie papierowej. Dokumenty złożone
przed wprowadzeniem nowego regulaminu rekrutacji są traktowane jako oczekujące.
Natomiast złożone po wprowadzeniu nowego regulaminu są traktowane jako nowe zgłoszenia.

10. Podstawą do zgłoszenia dziecka do żłobka jest wypełniona, podpisana przez oboje rodziców
i złożona w placówce żłobka ,,Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z załącznikami
lub ,,Potwierdzenie kontynuowania opieki” wraz z załącznikami zgodnie
z harmonogramem rekrutacji. W/w dokumenty stanowią podstawę pracy Komisji

Rekrutacyjnej. Podpisy rodziców/opiekunów złożone na formularzu są potwierdzeniem
zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym. Za kompletność
i dokładność wypełnionych dokumentów odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
Rodzice otrzymują pisemne poświadczenie na potwierdzenie złożonej dokumentacji.

11. Kontynuacja opieki i edukacji w żłobku ( dotyczy dzieci już uczęszczających do żłobka).
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do żłobka, w przypadku woli
kontynuowania opieki w żłobku, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli
kontynuowania opieki w żłobku wraz z załącznikami na formularzach dostępnych
od
15 marca 2021 r. bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem naszej strony
www.zlobekotwock.pl w zakładce ,, rekrutacja”.
Brak potwierdzenia woli kontynuowania do 30 kwietnia 2021 r. oznacza skreślenie dziecka
z listy.

12. Wnioski oczekujące - Rodzice, których dzieci oczekują na przyjęcie zobowiązani są
uzupełnić dokumenty zgodnie z postanowieniem Regulaminu Rekrutacji. Dokumenty można
pobrać za pośrednictwem strony www.zlobekotwock.pl lub bezpośrednio w placówce
w terminie od połowy marca do końca kwietnia 2021 r.

13. Nowe zapisy na rok szkolny 2021/2022 ( dotyczą dzieci, które rozpoczną uczęszczanie od
września 2021 r. ).
Rodzice składają Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, którą mogą pobrać za
pośrednictwem strony www.zlobekotwock.pl lub bezpośrednio w placówce w terminie od
połowy marca do końca kwietnia 2021 r.

14. Do 15 maja 2021 r. zostaną sporządzone i podane do wiadomości Rodziców listy dzieci
zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka od 1 września 2021 roku.

15. Do żłobka może być przyjęte dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ( kwalifikacja
w trybie indywidualnym). Możliwość przyjęcia zależy od możliwości zapewnienia przez
żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu na stan zdrowia. Rodzice do formularza
dołączają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz inne dokumenty potwierdzające
posiadanie przez dziecko dysfunkcji rozwojowych zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
II.

Sposób dokumentowania kryteriów przyjęcia.

1. Rodzice potwierdzają swoje zamieszkanie i pozostawienie podatku dla miasta Otwocka:
oświadczeniem o zamieszkaniu i kopią pierwszej stroną PIT-u ( zeznania podatkowego za
2020 r.).
2. Dla ,,dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest dokument sądowy np.: wyrok
sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji, rozwód, przyznanie
alimentów, zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności lub
inny dokument potwierdzający sytuację rodziny.
3. Rodzice, prawni opiekunowie, których dotyczy niepełnosprawność dostarczają dokument
stwierdzający rodzaj niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy czy niezdolności do
samodzielnej egzystencji tj. orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie
o niepełnosprawności dziecka, którego dotyczy wniosek oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie przez dziecko dysfunkcji rozwojowych ( zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię
wydaną przez specjalistę np. neurologa, psychologa ... ) lub inne posiadane.
4. Rodzice korzystający z pomocy społecznej składają aktualne zaświadczenie z Ośrodka
Pomocy Społecznej.
5. Rodzice pracujący potwierdzają zatrudnienie zaświadczeniem o zatrudnieniu dostępnym na
stronie żłobka lub w placówce. Dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności

gospodarczej jest aktualny wydruk – CEIDG. Zaświadczenie o zatrudnieniu wypełnia
i potwierdza osoba do tego upoważniona.
6. Potwierdzeniem dla rodziców uczących się w trybie dziennym jest stosowne zaświadczenie
z uczelni, szkoły, placówki oświatowej.
7. Potwierdzeniem dla rodzin wielodzietnych jest kopia otwockiej karty ,, Rodzina 3+”.
Małgorzata Freliszka
dyrektor Żłobka Miejskiego w Otwocku

