
Regulamin Naboru do Żłobka prowadzonego

przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu

§ 1

1. Nabór dzieci do Żłobka Niepublicznego Bam-Bam prowadzonego przy UMK w Toruniu

przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

)1 Dyrektor Żłobka,

)2 przedstawiciel Kanclerza UMK w Toruniu,

)3 przedstawiciel  Samorządu  Studenckiego  i  Samorządu  Doktorantów  UMK  w

Toruniu.

§ 2

1. Pierwszeństwo  w przyjęciu  do  Żłobka mają  dzieci  zamieszkujące  na terenie  miasta

Torunia  – w następującej kolejności:

1)  dzieci  uczęszczające  do  Żłobka  w  poprzednim  roku  akademickim,  które  nie

osiągnęły wieku przedszkolnego, zapisywane są automatycznie na kolejny rok

2) rodzeństwo dzieci, które uczęszczają/uczęszczały do Żłobka Bam-Bam UMK

3) dzieci studentów i doktorantów UMK w Toruniu,

4) dzieci osób zatrudnionych w UMK w Toruniu lub wykonujących zadania na rzecz

UMK w Toruniu na podstawie umów cywilno-prawnych.

2. W przypadku, gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku podczas

naboru będą brane pod uwagę będą dodatkowe kryteria – w następującej kolejności:



1) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

2) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności  bądź  całkowitą  niezdolność  do  samodzielnej  egzystencji  na

podstawie odrębnych przepisów,

3) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych,

4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), których oboje rodzice pracują,

5) dzieci rodziców oboje pracujących

6) dzieci z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej.

3. Osoba samotnie wychowująca dziecko oznacz pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę

pozostającą  w separacji  orzeczonej  prawomocnym  orzeczeniem  sądu,  osobę

rozwiedzioną, chyba że wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 3

Żłobek jest powołany do sprawowania opieki dla dzieci zdrowych w wieku od ukończenia 12

miesiąca życia do sierpnia roku, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub - w przypadku, gdy

niemożliwe lub utrudnione jest  objęcie  dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek

rodziców (prawnych opiekunów) – 4 rok życia.

§ 4

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od września jest złożenie karty zgłoszenia w terminie

do 30 kwietnia każdego roku.

§ 5

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie dziecka do Żłobka składa następujące dokumenty:

1) karta zgłoszenia dziecka do Żłobka na dany rok szkolny,

2)  zaświadczenie  rodzica  lub  rodziców  o  statusie  studenta  lub  doktoranta,  albo



o zatrudnieniu w UMK w Toruniu.

2. Dokumenty  poświadczające  spełnianie  kryteriów  naboru  określonych  w  §  2  ust.  2

regulaminu,  osoba  ubiegająca  się  o  przyjęcie  dziecka  do  żłobka  składa  na  żądanie

Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.  

§ 6

Nabór do żłobka odbywa się według następującego harmonogramu:

)1 od 01 kwietnia do 30 kwietnia składanie i rejestracja Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka

wraz z wymaganymi dokumentami,

)2 od 1  do  15  maja  weryfikacja  Kart  zgłoszenia  dziecka  do  Żłobka  i wymaganych

dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną,

)3 do  31  maja  ogłoszenie  list  -  dzieci  przyjętych  do  Żłobka  od  1  września  oraz  listy

rezerwowej - poprzez wywieszenie ich w budynku Żłobka oraz na stronie internetowej

www.zlobekbambam.pl,  a  identyfikacja  dzieci  będzie  możliwa  na  podstawie  ich

numeru PESEL.

)4 do 30 czerwca podpisywanie umów z rodzicami,

)5 w  przypadku  gdy  liczba  dzieci  przyjętych  do  Żłobka  nie  wyczerpie  liczby  miejsc

przeprowadzony  zostanie  dodatkowy  nabór  dzieci  osób  niezwiązanych  z  UMK

w Toruniu z listy rezerwowej Żłobka Niepublicznego Bam-Bam.

§ 7

1. Po ogłoszeniu listy dzieci  przyjętych do Żłobka rodzice zobowiązani są do zawarcia

umowy w sprawie  korzystania  z  usług  Żłobka oraz  uiszczenia  jednorazowej  opłaty

wpisowej w terminie do dnia 31 czerwca każdego roku.

2. Za  zgłoszenie  dziecka  pobierana  jest  jednorazowa,  bezzwrotna  opłata  wpisowa

w wysokości 250 zł. Skutkuje ona rezerwacją miejsca w placówce i przeznaczona jest

na  zakup  indywidualnego  wyposażenia  dziecka.  Wpłaty  z  tytułu  opłaty  wpisowej

http://www.zlobekbambam.pl/


należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w umowie.

3. Niepodpisanie  umowy  przez  rodziców dziecka  w  terminie  wskazanym  w pkt. 1  lub

nieuiszczenie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka

do  Żłobka,  skreśleniem  go  z  listy  przyjętych  i  przyjęciem  kolejnego  dziecka  z  listy

oczekujących na miejsce w Żłobku.

§ 8

Przyjmowanie dzieci po wyznaczonym w § 6 pkt 1 terminie może nastąpić tylko w przypadku

wolnych  miejsc,  z uwzględnieniem  prowadzonej  przez  Żłobek  listy  rezerwowej  dzieci

oczekujących na przyjęcie.

§ 9

Karty zgłoszeń złożone przez rodziców po wyznaczonym w § 6 pkt 1 terminie zostają przyjęte

przez dyrektora Żłobka, a dziecko zostaje umieszczone na kolejnym miejscu rezerwowej listy

oczekujących.

§ 10

1. Przed  oddaniem  dziecka  pod  opiekę  Żłobka  niezbędne  jest  przedłożenie  jego

Dyrektorowi  zaświadczenia  lekarskiego  lub  innej  informacji  od  lekarza  o  braku

przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

2. Jeżeli  dziecko  jest  na  coś  uczulone  należy  dostarczyć  stosowne  zaświadczenie

lekarskie.

3. Zaświadczenia lub informacje o stanie zdrowia dziecka powinny być wystawione nie

wcześniej niż  tydzień przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka.



§ 11

Niestawienie  się  w  wyznaczonym  terminie  w  celu  podpisania  umowy  bądź  odmowa

podpisania umowy, traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia do Żłobka.

§ 12

Regulamin uzgodniony z Kanclerzem UMK w Toruniu wchodzi w życie z dniem 01.01. 2016 r..

Joanna Podsiadło

Dyrektor Żłobka Niepublicznego Bam-Bam


