
Informator dla Rodziców 
Rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie 

na rok 2022/2023 

1. Prowadzenie Żłobka jest zadaniem własnym gminy, dlatego też usługi żłobkowe adresowane są 
do mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Świeszyno. 

2. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Świeszyno mogą być przyjmowane do Żłobka na dany 
rok tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Świeszyno i posiadania wolnych 
miejsc. 

3. Rekrutacje do Żłobka Gminnego w Konikowie przeprowadza Dyrektor na podstawie 
Regulaminu Rekrutacji. 

4. Rekrutacja dzieci do Żłobka prowadzona jest w oparciu o pobranie „Karty zgłoszenia”                 
z strony internetowej https://zlobekkonikowo.edu.pl  , wypełnienie jej, podpisanie przez 
rodziców i złożenie do Dyrektora Żłobka. 

5. Rekrutacji do Żłobka podlegają dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. 
6. Dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc, do odpowiednich grup 

wiekowych, zgodnych z etapem rozwoju psychofizycznego. 
7. Kolejność przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia „Karty zgłoszenia” dziecka do 

Żłobka. 
8. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia do Żłobka przekracza liczbę wolnych 

miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające nastepujące kryteria: 

- Kryteria obowiązkowe: 

Kryteria Wartość 
punktowa

Dokumenty potwierdzające dane sytuację

1. Zamieszkanie dziecka na terenie 
Gminy Świeszyno

20 Zamieszkanie dziecka na terenie Gminy Świeszyno określane 
jest na podstawie kopii pierwszej strony zaznania o wysokości 
osiągniętego dochodu złożonego za rok poprzedzający 
postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym 
dla Gminy Świeszyno opatrzonego prezentatą urzędu 
skarbowego właściwego dla Gminy Świeszyno lub 
zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt 
złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane 
przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).               
W przypadku osób niepodlegających obowiązkowi składania 
zeznania podatkowego podstawą przyznania punktów jest 
oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu wraz 
z dzieckiem na terenie Gminy Świeszyno i niepodleganiu 
obowiązkowi składania zeznania podatkowego.

2. Dziecko rodziców/opiekunów 
pracujących w wymiarze pełnego 
etatu lub uczących się w systemie 
dziennym: 
a) dwoje rodziców pracuje/uczy 

się 
b) samotny rodzic uczy się/pracuje

10 -  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, 
adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy, 

- Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę.   
w systemie dziennym, 

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
dokument potwierdzający aktywność zawodową, 

Niepełny wymiar czasu pracy lub pracujący zawodowo jeden  
rodzic/opiekun prawny obniża punktacje o 5 pkt.

https://zlobekkonikowo.edu.pl


- Kryteria dodatkowe: 

9. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka do Żłobka jest spełnienie wszystkich kryteriów 
obowiązkowych. Niespełnienie kryterium obowiązkowego skutkuje odmową przyjęcia dziecka do 
Żłobka. 
10. Dane potwierdzające spełnienie określonych kryteriów dodatkowych  podawane są przez 
rodziców dobrowolnie w „Karcie zgłoszenia”. Brak informacji o spełnieniu kryteriów 
dodatkowych oznacza, że punkty rekrutacyjne za te kryteria nie zostaną naliczone. 
11. Rodzic zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, które podał w „Karcie zgłoszenia”. 
12. W przypadku stwierdzenia że podane informacje w „Karcie zgłoszenia” są nieprawdziwe, 
dziecko zostaje skreślone z listy i nie bierze udziału w rekrutacji. 
13. Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji do Żłobka podlegają ochronie zgodnie      
z zobowiązującymi przepisami prawa. 

Kryteria Wartość 
punktowa

Dokumenty potwierdzające daną sytuację

1. Rodzice samotnie wychowujący 
dziecko 

10 Status samotnego rodzica weryfikowany na podstawie  
oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz wspólnie 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
wraz z jednym z wymienionych dokumentów: 
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód; 
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację; 
- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów; 
- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw 

rodzicielskich; 
- Zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary 

pozbawienia wolności; 
- Akt zgonu;

2. Dziecko niepełnosprawne 10 Orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie, 
że dziecko może uczęszczać do żłobka.

3. Rodzic /opiekun prawny 
posiadający orzeczenie o 
niepełnosprawności

10 Orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej 
wydanej przez Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności.

4. Rodzina zastępcza 10 - postanowienie sądu o umieszczaniu dziecka w rodzinie 
zastępczej 

- Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine o 
przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa 
zawarta pomiędzy starostą właściwym a rodziną zastępczą.

5. Dzieci z rodzin wielodzietnych- 
troje i więcej dzieci

Po 5 pkt. 
za każde 
dziecko

Kryteria weryfikowane na podstawie oświadczenia o 
wielodzietności rodziny dziecka w postaci zaznaczenia w Karcie 
zgłoszenia spełnienia tego kryterium oraz przedłożenie kopii 
Karty dużej rodziny.



14. Miejsca w Żłobku przydzielane są dzieciom o największej liczbie uzyskanych punktów 
rekrutacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu decyduje 
kolejność składanych „ Kart zgłoszeń”. 
15. „Karty zgłoszeniowe” do pobrania udostępnione będą na stronie internetowej Żłobka                   
od 1 kwietnia 2022r. 

Harmonogram Rekrutacji oraz szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej 
Żłobka: https://zlobekkonikowo.edu.pl w osobnym dokumencie pt. „Harmonogram Rekrutacji”        
i „Regulamin rekrutacji”. 

Agnieszka Pieprzka 
Dyrektor Żłobka Gminnego w Konikowie 

Konikowo, 10 luty 2022r.

https://zlobekkonikowo.edu.pl

