
Załącznik nr 1 

 do Statutu Niepublicznego Żłobka Epionkowo 

 

Procedura zapisu dziecka do Niepublicznego Żłobka Epionkowo  

1. Zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok, co umożliwia Rodzicom/Opiekunom 

prawnym dziecka zaplanowanie przyjęcia dziecka do placówki nawet z rocznym 

wyprzedzeniem. 

2. Przyjęcie dziecka uzależnione jest wyłącznie od wolnych miejsc w poszczególnych grupach 

wiekowych, w ramach ilości miejsc zgłoszonych w rejestrze żłobków i klubów malucha 

prowadzonym przez Prezydenta Miasta Katowice. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo 

dziecka nie jest możliwe przyjęcie młodszego dziecka do grupy dzieci starszych. 

 

3. Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki i przyjęciu dziecka do Żłobka 

Rodzice/Opiekunowie prawni zapraszani są na spotkanie, które odbywa się na terenie 

placówki w miejscu i godzinach, które nie zakłócają opieki nad powierzonymi dziećmi. 

Spotkanie ma na celu: 

 przedstawienie przez Rodzica/Opiekuna prawnego potrzeb dziecka, w szczególności 

omówienie jego etapu rozwojowego; 

 zapoznanie się przez Rodziców/Opiekunów prawnych z warunkami i zakresem opieki 

jakie oferuje placówka.  

Podczas spotkania przedstawiane są wymogi formalne związane z przyjęciem dziecka oraz 

wysokość opłat ponoszonych przez Rodziców/Opiekunów prawnych z tytułu świadczonych 

usług przez Niepubliczny Żłobek Epionkowo. Rodzice/Opiekunowie prawni mają 

możliwość zapoznania się z treścią umowy rezerwacyjnej i/lub jej podpisaniem, umowa ta 

dotyczy terminów rezerwacji miejsca w okresie dłuższym niż 2 miesiące. 

Rodzice/Opiekunowie prawni mają także możliwość zapoznania się z treścią umowy  

o świadczenie usług przez Niepubliczny Żłobek Epionkowo. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących warunków umowy rezerwacyjnej lub umowy o świadczenie usług 

istnieje możliwość ich wyjaśnienia z obsługą prawną Niepublicznego Żłobka Epionkowo.  

 

4. Nie później niż na 10 dni przed terminem przyjęcia dziecka do placówki, 

Rodzice/Opiekunowie prawni przedkładają kartę zgłoszeniową dziecka, w której zawarte są 

między innymi najbardziej aktualne informacje o dziecku i jego potrzebach. 

 

5. W dniu przyjęcia dziecka do placówki od Rodziców/Opiekunów prawnych wymagane jest 

zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka potwierdzające możliwość jego 

uczęszczania do Żłobka. 


