
UCHWAŁA NR XXVIII/435/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie 

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/125/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie, rozdział 4 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 4. Warunki przyjmowania dzieci 

§ 5. 1. Nabór dzieci do Żłobka prowadzony jest w oparciu o internetowy system elektroniczny. 

2. Nabór dzieci odbywa się od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie: 

1)karty zgłoszenia dziecka do Żłobka; 

2)dokumentów określonych w § 8. 

§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka do Żłobka jest spełnienie kryteriów obowiązkowych 
wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 1. Niespełnienie wskazanego warunku skutkuje odmową przyjęcia dziecka do 
Żłobka. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci: 

1)rodziców będących w trudnej sytuacji socjalno- bytowej, w tym rodzica samotnie wychowującego dziecko; 

2)jednego lub obojga rodziców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności; 

3)z rodzin zastępczych; 

4)z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci). 

§ 7. 

1. Rodzice elektronicznie wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka. 

2. W karcie zgłoszenia dziecka rodzic deklaruje wybór maksymalnie dwóch oddziałów, do których stara się 
o przyjęcie dziecka. Kolejność wskazania oddziału w karcie zgłoszenia decyduje o przydzieleniu dziecka do 
danego oddziału. 

3. Karta zgłoszenia dziecka podlega złożeniu w oddziale pierwszego wyboru. 

4. W przypadku braku możliwości elektronicznego wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do Żłobka rodzic 
wypełnia ręcznie kartę dostępną w każdym oddziale i składa do oddziału pierwszego wyboru. 

5. W terminie od dnia 1 maja do dnia 15 maja prowadzona jest weryfikacja kart zgłoszenia dziecka do 
Żłobka oraz wymaganych dokumentów. 

6. W przypadku stwierdzenia, że informacje podane w karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka są 
nieprawdziwe, dziecko zostaje skreślone z listy i nie bierze udziału w rekrutacji. 
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7. Przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się na podstawie listy dzieci przyjętych według liczby uzyskanych 
punktów rekrutacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu decyduje wybór 
losowy dokonany przez system elektroniczny. 

8. W terminie od dnia 16 maja do dnia 20 maja następuje wywieszenie w oddziałach Żłobka list dzieci 
przyjętych na nowy rok żłobkowy. 

9. Do dnia 30 czerwca następuje potwierdzenie pisemne lub telefoniczne woli rodziców korzystania z usług 
Żłobka. W przypadku rezygnacji rodzica z miejsca w Żłobku, na zwolnione miejsce wchodzi dziecko z listy 
rezerwowej, wygenerowanej przez system elektroniczny. 

10. Dzieci uczęszczające do Żłobka, które kontynuują pobyt na kolejny rok nie biorą udziału w rekrutacji, 
o której mowa w ust. 1-7. Rodzice pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji do dnia 31 marca danego roku. 

11. Przed oddaniem dziecka pod opiekę w Żłobku niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 
lub innej informacji od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki 
żłobkowej. Zaświadczenie (informacja) winna być wydana nie wcześniej niż tydzień przed przyjęciem dziecka 
do Żłobka. 

12. Jeżeli termin wskazany w § 5 ust. 2, § 7 ust. 5, ust. 8 - 10 przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, wówczas termin przypada na najbliższy dzień roboczy. 

§ 8. 1. Określa się kryteria i punkty rekrutacyjne przyjęcia dziecka do Żłobka: 

1)kryteria obowiązkowe: 

 
Lp. Kryteria Wartość 

punktowa 
Dokumenty potwierdzające daną sytuację 

1. Zamieszkanie rodzica/rodziców na terenie miasta Koszalin 20 dowody osobiste (oryginały dowodów do wglądu 
i potwierdzenia) 

2. Dziecko rodzica/rodziców pracujących w wymiarze pełnego 
etatu1) lub uczących się w systemie dziennym: 
a) dwoje rodziców pracuje lub uczy się 
b) samotny rodzic pracuje lub uczy się 

1)Niepełny wymiar czasu pracy obniża punktację o 5 pkt. 

20 zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, 
adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy 
-zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę 
w systemie dziennym 
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
dokument potwierdzający aktywność zawodową 

2)kryteria dodatkowe: 

 
Lp. Kryteria Wartość 

punktow
a 

Dokumenty potwierdzające daną sytuację 

1. Trudna sytuacja socjalno- bytowa rodzica/rodziców, 
w tym osoba samotnie wychowująca dziecko 

30 - decyzja MOPS-u o korzystaniu z pomocy lub inny dokument 
potwierdzający trudną sytuację socjalno-bytową 
- wyrok sądu rodzinnego o wysokości alimentów dla dziecka 
samotnego rodzica, lub zaświadczenie z USC potwierdzające 
aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, 
skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne 
dokumenty potwierdzające stan cywilny, wyrok sądu rodzinnego 
o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji, zaświadczenie 
z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności 

2. Trudna sytuacja zdrowotna rodzica/rodziców, wobec 
którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 

10 - orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej 
wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

3. Rodzina zastępcza 10 - postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, 
- zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta 
pomiędzy starostą właściwym, a rodziną zastępczą 

4. Dzieci z rodzin wielodzietnych- dwoje i więcej dzieci do lat 
14 

po 5 pkt. 
za 
dziecko 

akty urodzenia (oryginały do wglądu i potwierdzenia) 
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2. Brak w karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka informacji o spełnieniu kryteriów dodatkowych oznacza, że 
kryteria te nie zostały spełnione. 

3. Rodzic może zostać zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Po zakończeniu rekrutacji z rodzicami dzieci przyjętych do Żłobka zawierana jest umowa określająca 
szczegółowe zasady korzystania ze Żłobka. 

5. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne 
osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stefan Turowski
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