
        Nowy Tomyśl, dnia 05.06.2020 r. 

Protokół 

przeprowadzenia rekrutacji dzieci 

do  Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu 

W związku z mniejszą liczbą zgłoszonych wniosków niż liczba miejsc opieki nad 

dzieckiem w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2020/2021 (stara 

część budynku), zgodnie z § 1 pkt 10 Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej przy Żłobku „Złoty 

Promyk” w Nowym Tomyślu proces rekrutacji przeprowadza Dyrektor żłobka. 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej 

1. Dyrektor sprawdza wymogi formalne wniosków o przyjęcie do Żłobka na rok szkolny 

2020/2021, które zostały złożone w liczbie 172 ogółem. Dyrektor stwierdziła, że 115 wniosków 

zostało złożonych prawidłowo i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji. 

Odrzucono 57 złożonych wniosków w związku z nie spełnieniem warunków zapisanych w 

Regulaminie Komisji Rekrutacyjnej w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu: 

-  z powodu braku meldunku na pobyt stały w gminie Nowy Tomyśl - 4 wnioski, 

- nie potwierdzenia złożonego wniosku - 18 wniosków, 

- przekroczenie wieku 3 lat  – 17 wniosków, 

- w związku z telefoniczną rezygnacją z opieki nad dziećmi w żłobku – 18 wniosków. 

 

2.  Na podstawie Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej przy Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym  

Tomyślu stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka „Złoty Promyk” 

w Nowym Tomyślu z dnia 14 grudnia 2018 r., oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2020, poz.326,568)           

Ustalone zostały wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (stara część budynku) 

1. Biorąc pod uwagę złożone dokumenty i ilość wolnych miejsc w placówce, 

postanowiono: 

a) przyjąć na rok szkolny 2020/2021 – 35 dzieci, zamieszkałych w gminie Nowy Tomyśl 

(stara część budynku), 

b) zakwalifikować do drugiego etapu 80 dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Tomyśl, 

do projektu unijnego „ Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski Żłobek pomaga 



mamom w powrocie do pracy. Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do 

pracy” (nowy budynek). 

2. Sporządzono w porządku alfabetycznym listę dzieci przyjętych do żłobka, stanowiącą 

załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, która obejmuje: 

 -    12 dzieci do 1 roku życia, 

- 23 dzieci od 1 do 2 roku życia, 

oraz listę numeryczną (numery nadawane są w chwili złożenia wniosku w Żłobku) 

stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu, w celach ogłoszenia na tablicy 

informacyjnej oraz na stronie internetowej Żłobka. 

3. Sporządzono w porządku alfabetycznym listę dzieci zakwalifikowanych do „projektu 

unijnego”, stanowiącą załącznik Nr 3 do protokołu oraz numeryczną listę dzieci 

stanowiącą załącznik Nr 4 do protokołu. 

4. Dyrektor żłobka dnia 08.06.2020 r. na tablicy informacyjnej w placówce Żłobka, oraz 

na stronie internetowej Żłobka – www.zlobekzlotypromyk.pl, zamieścił numeryczną 

listę kandydatów przyjętych do żłobka na rok szkolny 2020/2021 oraz listę 

zakwalifikowanych do „projektu unijnego”, stanowiące załączniki do niniejszego 

protokołu. 

 

 

 

UWAGA 

Regulamin Rekrutacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.zlobekzlotypromyk.pl 

oraz u dyrektora żłobka. 

Odwołania dotyczące rekrutacji do Żłobka należy kierować do Dyrektora w okresie 2 tygodni 

od podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych do żłobka. 

 

 

 

 

 

http://www.zlobekzlotypromyk.pl/


INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI, 

które zostały przyjęte do Żłobka „Złoty Promyk” w 

Nowym Tomyślu na rok szkolny 2020/2021 

 

1. Po zapoznaniu  się z listą dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021 

proszę rodziców dzieci o uzupełnienie dokumentacji tj.: 

- pobranie ze strony internetowej i wypełnienie Deklaracji ilości godzin 

pobytu dziecka w placówce, 

- pobranie ze strony internetowej i wypełnienie Pytań do rodziców, 

     - uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych    

       do korzystania z opieki żłobkowej, 

     -  uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stosowanej diecie – jeśli dieta jest   

        konieczna, 

oraz pozostawienie w skrzynce na listy umieszczonej na budynku żłobka lub 

odesłanie wypełnionych dokumentów na adres mailowy żłobka: 

zlobekzlotypromyk@gmail.com 

 

2. Proszę zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka „Złoty 

Promyk” dostępnym na stronie internetowej www.zlobekzlotypromyk.pl 
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