
Regulamin  rekrutacji do  Niepublicznego Żłobka „REKSIO”
 

Zasady ogłaszania rekrutacji

§ 1

Rekrutację  dzieci  do  Żłobka  na  rok  szkolny  2021/2022  prowadzi  Zarząd  Stowarzyszenia
Rozwoju Przyszłości „Progress” w formie:
1. pisemnego ogłoszenia dla  rodziców/opiekunów prawnych,  podając termin pobierania  

i składania przez rodziców/opiekunów prawnych „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”, 
2. ogłoszenia na stronie internetowej żłobka,

Zasady przyjęcia zgłoszenia

§ 2

1. Rodzic może zgłosić do żłobka dziecko w wieku od 1 do 3 lat. 

Rekrutacja

§ 3

1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  
2. O przyjęciu dzieci do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących

zasad:
Zgodnie z § 13 Statutu Żłobka w pierwszej kolejności przez pierwszy miesiąc rekrutacji
przyjmowane są:

a) Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do Żłobka „REKSIO”,
b) Pierwszeństwo ma rodzeństwo dzieci uczęszczających do Żłobka i Przedszkola

„REKSIO”,

§ 4
W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do żłobka o ile są wolne miejsca.

§ 5
1. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

a) pisemne zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie,
b) wpłata wpisowego w ustalonym terminie,
c) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo -

wychowawczo – dydaktycznych.

§ 6
Na  wniosek  rodziców/prawnych  opiekunów  do  żłobka  mogą  zostać  przyjęte  dzieci
zamieszkałe poza obwodem żłobka. 

§ 7
1. W sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu w roku szkolnym

2021/2022 decyduje Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Przyszłości „Progress”.

1



§ 8
1. Rodzice  starający  się  o  przyjęcie  dziecka  do  żłobka  powinni  złożyć  prawidłowo

wypełnioną  kartę  zgłoszenia  dziecka  (www.reksio.edu.pl zakładka  rekrutacja)  oraz
uiścić  opłatę  wpisową  na  konto  bankowe  bądź  gotówką  w  kasie  Stowarzyszenia
„PROGRESS”.  Kartę  można  złożyć  osobiście  lub  mailowo  na  adres
rekrutacja@reksio.edu.pl.

2. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka i rezygnacji rodzica z usług opłata wpisowa
nie zostaje zwrócona.

§ 9
Rekrutacja dzieci prowadzona jest wg następującego harmonogramu:

a) od dnia 4 stycznia do chwili zebrania kompletu zgłoszeń - składanie kart zgłoszeń,
b) 4 stycznia- 15 stycznia – pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do  Żłobka

„REKSIO” oraz rodzeństwo dzieci ze Żłobka i Przedszkola „REKSIO”

§ 10
Liczba dzieci przyjętych nie może przekroczyć liczby miejsc w żłobku.

§ 11
Przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego odbywa się na podobnych zasadach.

§ 12
1. Przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-

prawnej o świadczeniu usług opiekuńczo wychowawczych, zawartej pomiędzy stronami
tj. przynajmniej jednym rodzicem / prawnym opiekunem, a Prezesem Stowarzyszenia
Rozwoju Przyszłości  „PROGRESS”, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie
tzw.  karty  zgłoszenia,  podpisanej  przez  co  najmniej  jednego  rodzica  /  opiekuna
prawnego. 

2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. 1, następuje w przypadkach przewidzianych
umową.

3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka  
z listy wychowanków żłobka.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2021
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