
 

REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W SŁUPNIE ORAZ JEGO FILII W NOWYM GULCZEWIE 

 Gminny Żłobek w Słupnie – max. liczba miejsc: 62 

 Gminny Żłobek w Słupnie (oddział w Nowym Gulczewie ) – max. liczba miejsc: 20 

Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20-go tygodnia życia, których rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Słupno. W przypadku wyczerpania 

limitu miejsc w żłobku tworzy się listę rezerwową dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka. Dzieci spoza terenu gminy Słupno są przyjmowane do żłobka tylko      

w sytuacji posiadania wolnych miejsc, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy Słupno. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

Rodzaj czynności Termin 
Składanie kart zgłoszeń 1 marca 2023 r. – 31 marca 2023 r. 

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 30 kwietnia 2023 r. 

 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym 

Kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów 

Dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 30 Orzeczenie o niepełnosprawności – do wglądu 

Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej) 30 Oświadczenie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) 

Dzieci rodziców (opiekunów prawnych) będących w trudnej sytuacji 
socjalno-bytowej potwierdzone przez CUS 

20 Decyzja CUS o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, o zasiłku rodzinnym, o 
dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka i każda inna decyzja o korzystaniu z 

pomocy lub inny dokument potwierdzający konkretną trudną sytuację – do wglądu 

Dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko 
w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

30 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o samotnym wychowywaniu dziecka 

Dzieci objęte pieczą zastępczą  20 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do wglądu 

Dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą 

niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów 

10 Orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji 

Dzieci rodziców (opiekunów prawnych), wobec których orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą 
niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów 

20 Orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji 

Dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo, 
uczących się lub studiujących (studia dzienne) 

10 Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, zaświadczenie z CEiDG, 
zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu 

Dzieci mające rodzeństwo w żłobku lub przedszkolu 5 Oświadczenie 

Uwaga: w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów kryterium decydującym będzie data wpływu karty zgłoszenia. 

 


