
Zasady przyjmowania dzieci do żłobków samorządowych  

Miasta Kielce 

 

1. Wprowadza się zasadę przyjęcia dziecka do żłobka, na okres 3 letniej opieki. 

2. W kolejnych latach rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczęszczających do żłobka, 

zamieszkali na terenie Kielc, potwierdzają jedynie wolę kontynuacji korzystania z opieki w 

terminie od 1 do 15 marca poprzez złożenie Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka, którą 

można pobrać w żłobku lub ze strony internetowej http://www.bip.kielce.eu  

3. Zapisy prowadzone są na pozostałe wolne miejsca. 

4. Rodzice /opiekunowie prawni dzieci oczekujących na liście rezerwowej z ubiegłego roku są 

zobowiązani do złożenia Karty Zgłoszenia z aktualnymi danymi. 

5. Kartę Zgłoszenia można pobrać w żłobku lub ze strony internetowej 

http://www.bip.kielce.eu 

6. Kartę Zgłoszenia składa się tylko w jednym żłobku, w terminie od 1 do 15 kwietnia. 

Złożenie wniosku w więcej niż jednej placówce spowoduje odrzucenie wszystkich 

wniosków. 
7. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany 

w Karcie Zgłoszenia. 

8. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci: 

- zamieszkałe na terenie Miasta Kielce, 

- zapisane na liście rezerwowej z ubiegłego roku, 

- obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub studiujących/uczących się 

w systemie dziennym, 

 zgłaszane do całodziennej opieki, 

 samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego, 

 z rodzin zastępczych, 

 jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz 

umiarkowanym mających znaczne lub ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby 

narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba 

neurologiczna), 

 z rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne, 

 z rodzin wielodzietnych 

 z rodzin dofinansowanych przez MOPR. 

9. Dyrektor żłobka prowadzi rejestr zgłoszeń, który będzie zawierał szczegółowe dane dot. 

dziecka, który jest chroniony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 28 czerwca 2016r. poz.922). 

10. Dyrektor żłobka w oparciu o ustalone wyżej kryteria sporządza  listę dzieci przyjętych,  

i ogłasza ją do dnia 15 maja. 

11. Rodzice dzieci  przyjętych  mają  obowiązek  potwierdzenia  do  31  maja woli korzystania 

z opieki w żłobku. Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka 

z listy przyjętych. 

12. Dzieci umieszczane na liście rezerwowej (w związku z przekroczeniem limitu dostępnych 

miejsc) w przypadku zwolnienia miejsca w ciągu roku, będą przyjmowane do właściwej 

wiekowo grupy. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka kwestionujący nie umieszczenie dziecka na liście 

przyjętych mogą wnieść odwołanie do Dyrektora żłobka, w którym złożono Kartę 

Zgłoszenia. 

14. Dzieci spoza terenu mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Kielce. 

http://www.bip.kielce.eu/
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