
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 2/2022  

z dnia 20.04.2022 roku 

 

 

ZASADY REKRUTACJI  

DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

 

Zasady rekrutacji do Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 

zostały opracowane zgodnie z: 

1. ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. poz. 235) , 

2. Statutem Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

§ 1. Do rekrutacji przystępują dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia                         

do ukończenia 3 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki. 

§ 2. Integralną częścią Zasad rekrutacji są kryteria (Załącznik nr 1)                               

i  harmonogram rekrutacji lub rekrutacji uzupełniającej (Załącznik nr 2). 

§ 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, prawnego 

opiekuna kandydata. 

§ 4. Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów 

rekrutacyjnych. 

§ 5. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów 

zaznaczonych we wniosku rekrutacyjnym. 

§ 6. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone gdy: 

a) zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia, 

b) dostarczono do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4                        

w Nowym Dworze Mazowiecki, ul. Bema 312 prawidłowo wypełniony                                   

i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zaznaczone kryteria. 



§ 7. W przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych  

przez kilku kandydatów w celu dokonania szeregowania listy,  komisja 

rekrutacyjna ustala dodatkowe kryteria rekrutacji. 

§ 8. Harmonogram  rekrutacji zostaje ogłoszony corocznie na co najmniej        

na14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru w siedzibie żłobka,              

na tablicy Zespołu, ul. Bema 312, na stronie internetowej Zespołu 

www.zstwierdza.edu.pl. 

§ 9. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się następujące definicje: 

a) zamieszkanie na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki:  

- zamieszkanie potwierdzone stałym meldunkiem na terenie Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki lub, 

- zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym co najmniej na 1 rok lub, 

- zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem. 

 b) wielodzietność rodziny kandydata  oznacza, rodzinę wychowującą troje               

i więcej dzieci, 

 c) samotne wychowywanie kandydata oznacza, wychowywanie dziecka 

przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że taka osoba 

wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, 

 d) niepełnosprawność – niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem                  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku                       

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2011 r. poz. 721 z późn. zm.) (art. 20t ust 2 pkt 1b ustawy o systemie 

oświaty), 

 e) piecza zastępcza – oznacza,  objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie                

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 

135 z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1 d 

ustawy o systemie  oświaty).  

§ 10. Wniosek wraz z dokumentami składa się w formie papierowej,                       

w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4  w Nowym Dworze 

Mazowieckim.  



§ 11. Oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego składane są pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. 

§ 12. Dyrektor żłobka w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości 

złożonych dokumentów w procesie rekrutacyjnym, może dokonać weryfikacji 

wniosku i dokumentacji do niego dołączonej.  

§ 13. Dyrektor żłobka może zwrócić się do Burmistrza Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki  o potwierdzenie danych zawartych we wniosku.  

§ 14. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być 

zweryfikowane w drodze wywiadu o którym mowa w art. 23 ust 4a ustawy z dnia 

28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 

§ 15. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i zakwalifikowaniu kandydata                    

do przyjęcia do żłobka rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany podpisać umowę 

korzystania ze żłobka. Brak podpisania umowy w wyznaczonym terminie  skutkuje 

usunięciem kandydata z listy zakwalifikowanych.  

§ 16. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy złożyli prawidłowo 

wypełniony wniosek rekrutacyjny i spełnili kryteria naboru będzie większa                  

niż liczba miejsc w placówce, decyzję o przyjęciu podejmowała będzie powołana 

Zarządzeniem Dyrektora komisja rekrutacyjna.  

§ 17. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej 

wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

oraz po podpisaniu umowy – list przyjętych i nieprzyjętych. 

§ 18. Listy zawierają imiona i nazwisko kandydatów uszeregowane                             

w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub 

niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub nieprzyjęciu do żłobka oraz najniższą liczbę 

punktów uprawniających do przyjęcia. 

§ 19. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w budynku żłobka i Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bema 312. 

§ 20. Postępowanie rekrutacyjne do żłobka przeprowadza się co roku na 

kolejny rok kalendarzowy, na wolne miejsca.  



§ 21.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do żłobka corocznie                  

w wyznaczonym terminie składają na kolejny rok wolę kontynuowaniu opieki 

żłobkowej w postaci papierowej deklaracji kontynuowania opieki.                              

Ww. postępowanie jest prowadzone przed procesem rekrutacji dla dzieci, które 

rekrutują się po raz pierwszy. 

§ 22. Kryteria i harmonogram w rekrutacji kontynuującej jest aktualizowany w 

miarę potrzeb. 

§ 23. Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun nie złoży ww. woli                                  

w wyznaczonym terminie nie zostanie przyjęte do żłobka poza procesem rekrutacji 

dla dzieci przystępujących do rekrutacji po raz pierwszy.  

§ 24. Dyrektor żłobka ogłasza listy dzieci kontynuujących opiekę w następnym 

roku kalendarzowym zgodnie z harmonogramem poprzez wywieszenie w żłobku 

imiennych list. 

§ 25. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji dla dzieci, rekrutujących się po raz 

pierwszy,  żłobek dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację 

uzupełniającą zgodnie z kryteriami z rekrutacji właściwej. 

§ 26. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się najpóźniej do końca 

pierwszego tygodnia od rozpoczęcia nowego  roku żłobkowego. 

§ 27. Dyrektor żłobka  powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Przewodniczącym komisji jest Dyrektor żłobka. 

§ 28. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja sporządza protokoły, których 

integralną część stanowią listy kandydatów.   

§ 29. Od decyzji komisji rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka przysługuje 

odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych. 

§ 30. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego. 

§ 31. O przyjęciu dzieci do żłobka w trakcie roku decyduje Dyrektor żłobka.   


