
REGULAMIN  

REKRUTACJI DO ŻŁOBKA AKADEMIA MALUCHA  

UL. TEREBELSKA 51A, 21-500 BIAŁA PODLASKA  

 

 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Podstawą prawną regulaminu jest Statut Żłobka Akademia Malucha.  

2. Żłobek prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, a także 
zgodnie z zapisami dot. trwałości projektu pn.,, Akademia Malucha” nr RPLU.09.04.00-
06-0027/18, realizowanego przez Fundację Teresiaum w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w okresie od 
01.02.2019 r. do 31.11.2020 r. 

 

§ 2 Procedura rekrutacji do projektu 
 

1. Nabór do żłobka odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców/prawnych 
opiekunów, Karty zgłoszenia dziecka dyrektorowi lub zapisu przez adres mailowy.  

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i 
niedyskryminacji. 

3. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną: Dyrektora oraz 
pracownika z ramienia organu prowadzącego. 

4. Rodzice, którzy zgłosili dzieci do żłobka i otrzymali pozytywną informację o przyjęciu 
zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 300 zł, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. 

5. Podczas podpisywania umowy rodzic przedkłada zaświadczenie dotyczące swojego 
statusu na rynku pracy: 
- w przypadku osób pracujących (zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające 
zatrudnienie), 
- w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (zaświadczenie 
z urzędu pracy potwierdzające fakt bycia osobą bezrobotną) 
- w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
(zaświadczenie informujące o braku zatrudnienia, złożone przez rodzica/prawnego 
opiekuna, potwierdzające fakt bycia osobą bezrobotną, niezarejestrowaną) 
- w przypadku osób biernych zawodowo (zaświadczenie z uczelni/instytucji 
potwierdzającej nabywanie kompetencji itp. 

6. Niewpłacanie zaliczki w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych 
do żłobka i przesunięciem na listę rezerwową.  

7. Opłata wpisowa nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z miejsca w żłobku.  
8. Podania składane po wyznaczonym terminie mogą być rozpatrzone pozytywnie w 

przypadku, gdy stan osobowy danej grupy pozwala na przyjęcie zgłoszonych dzieci. 
Dziecko zgłoszone po wyznaczonym terminie, będzie przyjęte w przypadku zwolnienia 
się miejsca w docelowej grupie wiekowej. 

9. Rekrutacja osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Akademia Malucha” do dnia 
31.11.2021r. będzie trwała od dnia 01.06.2021 do 30.06.2021r. Dnia 30.06.2021r. 
zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do zapewnienia opieki od 
01.12.2021r.   



10. Od dnia 01.07.2021r. rekrutacja do żłobka będzie prowadzona w trybie ciągłym do 
zapełnienia wszystkich miejsc w żłobku.  

11. W przypadku zapełnienia miejsc w żłobku, osoby chętne będą przyjmowane na listę 
rezerwowych.  

12. Opłaty w żłobku: 
- opłata wpisowa jednorazowa, przy zapisie dziecka - 300 zł (nie dotyczy osób 
uczestniczących w projekcie pn. ,,Akademia Malucha”. 
- czesne miesięczne (płatne do 10 dnia każdego miesiąca z góry) – 500 zł 
- wyżywienie, dzienna opłata – 13 zł 
 
 

§ 3 Kryteria rekrutacji do żłobka 
 

1. Rekrutacja dzieci do żłobka prowadzona jest o 1 roku.  
2. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci rodziców uczestniczących w projekcie pn. 

,,Akademia Malucha”. 
3. Kryteria premiujące: 
-  oddanie do opieki żłobkowej więcej niż jedno dziecko – 1pkt.,  
- wielodzietność – 1pkt. 
- samotne rodzicielstwo – 2pkt. 
- niepełnosprawność rodzica/prawnego opiekuna/dziecka – 3pkt.  
- informacja o dochodach (na członka rodziny): 
a. <800 zł – 3pkt. 
b. 800-1200 zł – 2pkt. 
c. 1200 zł – 1pkt. 
4. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, w przypadku 

tej samej liczby punktów decyduje data wpływu karty zgłoszenia. Zostanie utworzona 
lista podstawowa i rezerwowa. 

5. Za wyłonienie osób odpowiada Komisja Rekrutacyjna.  
 

§ 4 Zobowiązania 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania dziecka i 
przekazywania pod opiekę do żłobka (w wypadku nieobecności dziecka informowania 
pracowników placówki). W przeciwnym przypadku opłata za wyżywienie będzie 
naliczana. Zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej do 8:30 każdego dnia 
planowanej nieobecności.  

2. Rodzice zobowiązani są do składania oświadczeń dotyczących ich statusu na rynku 
pracy w systemie kwartalnym.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do podpisania umowy o opiekę nad 
dzieckiem ze żłobkiem w przypadku zakwalifikowania dziecka.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat. W 
przypadku braku terminowych opłat żłobek może odmówić przyjęcia dziecka.  
 

 

§ 5 Zasady rezygnacji 
 

1. W przypadku rezygnacji, rodzice/prawni opiekunowie składają pisemną informację o 
niniejszym fakcie.  

2. Okres pełnopłatnego wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.  
3. Żłobek w przypadku naruszenia zapisów regulaminu, zasad panujących w placówce, 

zaleganiu w opłatach może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.  



4. W przypadku rezygnacji, wykreślenia z listy dzieci, jego miejsce zajmuje pierwsza 
osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do respektowania zasad niniejszego 

regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej akademiamaluchabp.pl oraz w żłobku 

przy ul. Terebelskiej 51A.   

3. Żłobek zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.  

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.06.2021 r. 

 

 

Pełnomocnik zarządu  

Fundacji Teresianum z siedzibą w Lublinie 

 


