
 

OGŁOSZENIE  
Dyrektor  Żłobka w Karczmiskach  ogłasza nabór do żłobka  

 na  rok 2021/2022 /od 01 września 2021r./ 

w dniach  15.03.2021r. do 15.04.2021r.  
 

1. Terminy rekrutacji do Żłobka:  

1) nabór podstawowy do żłobka ustala się na dzień 01 września 2021r. oraz nabór uzupełniający  

w ciągu roku w miarę posiadania wolnych miejsc, 

2) od dnia 15 marca 2021r. do 15 kwietnia  2021r. rodzice składają w żłobku ,,Kartę 

zgłoszenia dziecka” na nabór podstawowy 01 wrzesień 2021r. /załącznik nr 1 na stronie 

www.zlobekwkarczmiskach.pl, zlkarczm.bip.gov.pl oraz w siedzibie Żłobka/, 

3) do dnia 14 maja 2021r. Dyrektor podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do żłobka, lista ta 

znajduje się w siedzibie żłobka, należy telefonicznie dowiedzieć się o przyjęciu dziecka do żłobka 

/ tel.818272181/,  

4) w przypadku większej ilości zgłoszeń od posiadanych wolnych miejsc w żłobku bierze się pod 

uwagę datę wpływu ,,Karty zgłoszenia dziecka” do żłobka oraz poniższe kryteria przyjęć. 

2. Rekrutacji do żłobka na nabór na rok 2021/2022 podlegają dzieci: 
1) od ukończenia 1 roku do 3 roku życia, 

2) w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym  

do  4 rok życia. 

3) zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Gminy Karczmiska, 

4) do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza terenu Gminy Karczmiska, jeżeli Żłobek 

dysponuje wolnymi miejscami. 

3. W pierwszej kolejności do żłobka są przyjmowane dzieci:  

1) uczęszczające do żłobka w roku poprzednim, 

2) rodziców/opiekunów prawnych, będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, w tym 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko pobierającego zasiłek rodzinny,  

3) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych z orzeczeniem znacznym lub umiarkowanym  

o niepełnosprawności, 

4) z rodzin zastępczych,  

5) z rodzin wielodzietnych, 

6) mających jedno lub więcej rodzeństwa w danym żłobku,  

7) obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących bądź uczących się w systemie dziennym. 

4. Wymagane dokumenty: 

1) karta zgłoszenia dziecka do  Żłobka w Karczmiskach – załącznik nr 1 /załącznik na stronie 

www.zlobekwkarczmiskach.pl Zapisy do żłobka lub w zakładce Dokumenty – Zapisy oraz  

w zlkarczm.bip.gov.pl a także w siedzibie Żłobka/, 

2) dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów naboru, jeżeli takie występują /m.in. orzeczenie 

określające poziom rozwoju psychofizycznego dziecka, zaświadczenie lekarza specjalisty określające stan 

zdrowia dziecka/. 
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