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Regulamin  rekrutacji  dzieci  

do Żłobka i Przedszkola ” Pluszak”  w Buku 

 na rok 2022/2023 

 

1. Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci, które: 

a) mają ukończone 20 tygodni życia do 3 lat lub w  przypadku gdy niemożliwe lub 

utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia, 

b) posiadają  pisemną  zgodę   rodziców   na  przyjęcie  do  Żłobka. 

2. Do Przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które: 

a) mają ukończone 3 lata do lat 7, w szczególnych przypadkach wychowaniem 

przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku, 

b) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wieku powyżej 7 lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 9 lat, 

c) posiadają pisemną zgodę rodziców na przyjęcie do Przedszkola 

3. Przyjęć do Żłobka i/lub Przedszkola dokonuje Dyrektor na podstawie „Karty zgłoszenia 

dziecka”, prawidłowo wypełnionej i złożonej przez rodziców tych dzieci. 

4. Warunki rekrutacji 

a) Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka lub Przedszkola Pluszak w Buku może zostać 

złożona z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany PESEL lub inny dokument 

potwierdzający jego urodzenie. 

b) Rekrutacja odbywa się w okresie od lutego do  marca roku szkolnego 

poprzedzającego wrzesień, zgodnie z obowiązującym harmonogramem (załącznik nr 

1 do regulaminu rekrutacji). 

c) Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci już uczęszczające do Przedszkola i/lub Żłobka 

poprzez złożenie przez rodziców deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego 

lub deklaracji kontynuacji opieki żłobkowej. 

d) W przypadku nowych dzieci o przyjęciu dziecka do Żłobka i/lub Przedszkola nie 

decyduje kolejność zgłoszeń, a: 

 dzieci z orzeczeniem o  niepełnosprawności (5 punkty), 

 rodzeństwo dzieci uczęszczających do Żłobka i/lub Przedszkola Pluszak (3 
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punkty), 

 

 

  pochodzące z rodzin wielodzietnych (3 punkty), 

 dzieci posiadające rodzeństwo (2 punkty), 

 dzieci samotnie wychowujących rodziców (1 punkt), 

 dzieci pracujących rodziców (2 punkty – obydwoje rodzice pracujący, 1 punkt – 

jeden z rodziców pracujący). 

e) Przyjęcie dziecka do Żłobka i/lub Przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku 

szkolnego, w miarę wolnych miejsc - wtedy o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

f) Podczas rekrutacji pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 100 zł, która w 

przypadku nieprzyjęcia dziecka do żłobka/przedszkola jest zwracana.  

g) Dokumentacja dotycząca rekrutacji dostępna jest w siedzibie Żłobka/Przedszkola oraz 

na stronie internetowej www.pluszak-buk.pl 

5. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości 

bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.  

6. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka i Przedszkola są oddziały złożone z dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku.  

7. Wyniki naboru będą dostępne od  dnia 15 marca  br. – lista do wglądu na tablicy ogłoszeń w 

Żłobku i Przedszkolu Pluszak Buk/informacje zostaną również przekazane drogą mailową. 

8. Po zamknięciu listy dzieci przyjętych do żłobka/przedszkola tworzona jest lista 

rezerwowa dzieci na zwalniające się miejsce. 

9. 15 czerwca 2022 r.  zostanie podana lista z podziałem dzieci na grupy.  

Tego dnia przewidziane jest także spotkanie  organizacyjne dla rodziców  dzieci 

przyjętych do żłobka/przedszkola. 
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