
 
 

Strona 1 z 7 
 

 
 

 

 

 

„Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica 

   

Regulamin rekrutacji dzieci do żłobków  
w ramach projektu „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej 

rodzica” 
  

W 3 żłobkach objętych projektem: Żłobku Nr 56 przy ul. Truskawkowej 5, Żłobku Nr 57 przy  
ul. Książkowej 2 i Żłobku Nr 58 ul. Krzyżówki  24 w Dzielnicy Białołęka organizowane są 
oddziały dla dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3 z podziałem na grupy wiekowe (6 
oddziałów po 25 dzieci): 

I  GW – od 12 mż do 18 mż 
II GW – od 12 mż do 18 mż 

 III GW – od 19 mż do 24 mż 
 IV GW – od 19 mż do 24 mż 
  V GW – od 25 mż do 30 mż 
 VI GW – od 31 mż do 36 mż 

Dopuszcza się przesunięcie granicy wiekowej w poszczególnych grupach oraz tworzenie 
grup mieszanych wiekowo. 
Warunki uczestnictwa w projekcie „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do 
aktywności zawodowej rodzica” realizowanym przez miasto stołeczne Warszawa na 
podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPMA.08.03.02-14-6742/16-00 z dnia 
6.04.2017 r., aneksu do umowy Nr RPMA.08.03.02-14-6742/16-01 z dnia 17.04.2018 r., 
aneksu do umowy Nr  RPMA.08.03.02-14-6742/16-02 z dnia 10.10.2018 r. oraz aneksu do 
umowy Nr  RPMA.08.03.02-14-6742/16-03 z dnia 27.06.2019 r.   zawartych  
z Województwem Mazowieckim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie 
powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” 
Poddziałania 8.3.2„Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
określone są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
Rekrutacja do 3 żłobków objętych projektem w Dzielnicy Białołęka będzie prowadzona  
z wykorzystaniem systemu rejestracji wniosków online, zwanego dalej systemem. 
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie 
rekrutacji dzieci do żłobków projektowych.  

 
§ 1 

Kontynuacja opieki i edukacji żłobkowej  

1. Rodzice dzieci urodzonych w latach 2016-2019, które obecnie uczęszczają do Żłobka 
projektowego, w przypadku chęci kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, zobowiązani 
są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w Żłobku, do którego 
uczęszczają dzieci, na druku pobranym bezpośrednio w żłobku. Dzieci Rodziców, od 
których kierownik Żłobka projektowego nie otrzymał pisemnego potwierdzenia woli 
kontynuowania opieki w Żłobku zostaną usunięte z Systemu.  

2.  W przypadku złożenia wniosku do innego żłobka niż dziecko aktualnie uczęszcza, Rodzic 
zobowiązany jest na wypełnionej deklaracji złożyć oświadczenie, do którego żłobka złożył 
wniosek rekrutacyjny. 

 

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=3495
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§ 2 

Zasady zapisów dzieci do żłobków objętych projektem 
1. W okresie realizacji przez m.st. Warszawa projektu pierwszeństwo przyjęcia do żłobków 

objętych projektem mają dzieci, których co najmniej jedno z rodziców spełnia warunki 
określone w §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i wyrazi chęć 
uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych 
o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2. Żłobek nazywany żłobkiem pierwszego wyboru oznacza, że tam trzeba przynieść 
wydrukowany wniosek. 

3. Żłobek nazwany żłobkiem objętym projektem oznacza żłobki: Żłobek Nr 56 przy 
ul. Truskawkowej 5, Żłobek Nr 57 przy ul. Książkowej 2 i Żłobek Nr 58 ul. Krzyżówki 24  
w dzielnicy Białołęka. 

4. Rodzic, który spełnia warunki uczestnictwa w projekcie określone w § 3 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wyrazi chęć przystąpienia do projektu, 
określany jest w dalszej części regulaminu kandydatem.  

5. Kandydat, który aktualnie jest zarejestrowany w systemie, może zmienić wybrany 
wcześniej żłobek – pierwszego wyboru na żłobek objęty projektem. Zmiany dokonuje się 
w żłobku pierwszego wyboru poprzez złożenie prośby o zmianę żłobka, a następnie 
dostarczenie do żłobka objętego projektem, wniosku odebranego od kierownika żłobka 
pierwszego wyboru.  

6. Jeżeli kandydat decyduje się na zmianę wybranego wcześniej żłobka na żłobek objęty 
projektem i jednocześnie wnioskuje o przyjęcie dziecka do tego żłobka od września 
2019 r., zobowiązany jest również do dostarczenia do żłobka objętego projektem, 
wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych o których mowa w § 3 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

7. Kandydat wnioskujący o przyjęcie dziecka do żłobka w terminie późniejszym niż 
wskazano w ust. 6 dokumenty rekrutacyjne o których mowa w § 3 Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie składa w terminie wyznaczonym przez kierownika żłobka.  

8. Rejestracja dziecka po raz pierwszy – zasady ogólne: 
1) Pierwszeństwo przyjęcia do żłobków objętych projektem mają dzieci, których  

co najmniej jedno z rodziców spełnia warunki określone w § 3 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i wyrazi chęć uczestnictwa w projekcie 
poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych o których mowa 
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2) Rodzice, którzy aktualnie nie znajdują się w systemie mogą ubiegać się 
o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech żłobków, które prowadzą zapisy 
dzieci w oddziałach żłobkowych z podziałem na grupy wiekowe. 

3) Rodzice ubiegają się o przyjęcie maksymalnie do 3 żłobków wybierając żłobek 
pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru według swoich preferencji wśród 
żłobków prowadzonych przez m. st. Warszawę i tych, którym miasto zleciło 
realizację zadania opieki nad dzieckiem do lat 3. 

4) Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do żłobka jest wypełniony w formie 
elektronicznej w systemie wniosek, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy 
dziecko posiada nadany numer PESEL. 

5) Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do żłobka objętego projektem jest 
wypełniony w formie elektronicznej w systemie wniosek, złożony przez rodziców  
z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL. Rodzice, którzy nie mają 
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dostępu do internetu, mogą korzystać z systemu w dowolnym żłobku 
w godzinach pracy kierownika żłobka. 

6) Rodzice, którzy mają dostęp do internetu i sami będą korzystać z systemu: 
a) wprowadzają dane dziecka do systemu, 
b) drukują wypełniony wniosek, a następnie, składają go w żłobku pierwszego 

wyboru w ciągu 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania. Jeżeli wniosek 
nie zostanie złożony w tym czasie, zostanie usunięty z systemu przez 
kierownika żłobka, dopiero wtedy rodzice mogą się logować ponownie, 

c) kandydat ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka składa wraz z 
wnioskiem dokumenty rekrutacyjne w terminie wskazanym przez 
kierownika żłobka.  

d) jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną złożone we wskazanych 
terminach, wniosek zostanie usunięty z systemu przez kierownika żłobka, 
dopiero wtedy rodzice mogą się logować ponownie do systemu, 

e) na adres e-mail przyjdzie informacja potwierdzająca rejestrację wraz  
z kodem PIN, dzięki któremu wraz z użytym przy rejestracji do systemu nr 
PESEL można ponownie logować się do systemu poprzez stronę www 
rekrutacji i sprawdzić status wniosku oraz miejsce na liście oczekujących, 

f) po złożeniu wymaganych dokumentów w żłobku status z „zarejestrowany” 
zmieni się na „oczekujący”, 

g) wniosek należy aktualizować od 2 do 15 stycznia danego roku logując się 
do systemu za pomocą PESEL i kodu PIN; wniosek nie zaktualizowany 
 w tym terminie zostanie usunięty z systemu, 

h) dane złożone na wniosku powinny być zgodne ze stanem faktycznym, są 
potwierdzeniem zgodności informacji w nich zawartych ze stanem 
faktycznym, 

i) za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  
z informacjami w systemie odpowiedzialni są kierownicy żłobka. 
Dokumenty rekrutacyjne weryfikuje organizator projektu w procesie 
rekrutacji kandydata do projektu opisanym w Regulaminie rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie,   

j) kierownik żłobka na potwierdzenie przyjęcia wniosku i dokumentów 
rekrutacyjnych wydaje pisemne poświadczenie. 

9. Wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomyłek przy 
rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się na pisemny wniosek w 
żłobku pierwszego wyboru. 

10. Tylko wnioski mające status „OCZEKUJĄCY” biorą udział w procesie rekrutacji. 
11. W systemie może być złożony tylko jeden wniosek o przyjęcie do żłobka ze statusem 

„OCZEKUJĄCY” dla jednego dziecka. Gdy w systemie rekrutacji będzie więcej niż jeden 
wniosek, wszystkie wnioski dla danego dziecka zostaną usunięte z systemu. 

12. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do danego żłobka podejmuje komisja 
kwalifikacyjna.  

13. Wszelkie skargi będą rozpatrywane zgodnie z kompetencjami Zespołu Żłobków 
m.st. Warszawy oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy 
w zakresie organizacji nadzoru nad żłobkami publicznymi. 

14. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach 
określonych w harmonogramie. 



 
 

Strona 4 z 7 
 

 
 

 

 

 

„Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” 

15. Przydział dzieci kontynuujących opiekę i edukację żłobkową i nowo przyjętych do 
żłobków na rok szkolny 2019/2020 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 
Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących 
opiekę i edukację w żłobku i dzieci przyjętych w rekrutacji oraz możliwości 
organizacyjnych żłobka. 

16. Jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka publicznego lub niepublicznego, które zawarły 
umowę z Miastem, a chcesz zmienić żłobek koniecznie zaznacz odpowiednią opcję 
w systemie. 

 
§ 3 

Kryteria przyjęć dzieci do żłobków objętych projektem. 
1. Kryteria wynikają z treści: 

1) statutu Żłobka nr 56 stanowiącego załącznik do Uchwały nr LII/1260/2017 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia żłobka nr 56 w 
Warszawie,  ul. Truskawkowa 5 zmienionej Uchwałą nr LXXIII/2017/2018 z dnia 30 
sierpnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr VII/103/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., 
zmienionej Uchwałą nr XI/222/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

2) statutu Żłobka nr 57 stanowiącego załącznik do Uchwały nr LII/1261/2017 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia żłobka Nr 57 w 
Warszawie, ul. Książkowa 2 zmienionej Uchwałą nr LXXIII/2018/2018 z dnia 30 
sierpnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr VII/103/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., 
zmienionej Uchwałą nr XI/222/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

3) statutu Żłobka nr 58 stanowiącego załącznik do Uchwały nr LII/1262/2017 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 58 w 
Warszawie, ul. Krzyżówki 24 zmienionej Uchwałą nr LXXIII/2019/2018 z dnia 30 
sierpnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr VII/103/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., 
zmienionej Uchwałą nr XI/222/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

4) regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
2. Każdemu z kryteriów przypisano punktację liczbową, w przypadku kryteriów dotyczących 

zamieszkania na terenie m. st. Warszawy oraz odprowadzania podatku dochodowego 
do urzędu skarbowego właściwego dla m. st. Warszawy, przyjmuje się następujące 
zasady:  
1) rodzic samotnie wychowujący dziecko spełniający kryteria otrzymuje maksymalny 

pułap punktów; 
2) oboje rodzice spełniający kryteria otrzymują maksymalny pułap punktów; 
3) jedno z rodziców spełnia kryteria – rodzice otrzymują połowę maksymalnej liczby 

punktów. 
3. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez kandydata w formularzu 

zgłoszeniowym oraz we wniosku potwierdzone w systemie przez kierownika żłobka. 
4. Zarejestrowane w systemie wnioski zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie 

z kryteriami kwalifikacji. 
5. Na żądanie kierownika żłobka objętego projektem i w terminie przez niego ustalonym 

rodzice przekazują do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 
określonych w: 

1) Uchwale nr LII/1260/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. 
w sprawie utworzenia żłobka nr 56 w Warszawie, ul. Truskawkowa 5 zmienionej 
Uchwałą nr LXXIII/2017/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., zmienionej Uchwałą 
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nr VII/103/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą nr XI/222/2019 z dnia 
11 kwietnia 2019 r. 

2) Uchwale nr LII/1261/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie 
utworzenia żłobka Nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2 zmienionej Uchwałą nr 
LXXIII/2018/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr VII/103/2019 z 
dnia 14 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą nr XI/222/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

3) Uchwale nr LII/1262/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie 
utworzenia Żłobka Nr 58 w Warszawie, ul. Krzyżówki 24 zmienionej Uchwałą nr 
LXXIII/2019/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr VII/103/2019 z 
dnia 14 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą nr XI/222/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

6. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika żłobka 
dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, przyjmuje się, że 
odpowiednio rodzice lub dziecko, którego wniosek dotyczy, danego kryterium nie 
spełniają i kierownik zmienia liczbę punktów w systemie, co skutkuje zmianą liczby 
punktów i powrotem na listę oczekujących. 

7. W przypadku złożenia potwierdzenia woli a nie stawienia się na weryfikację w terminie 
ustalonym, wniosek zostanie usunięty z systemu rekrutacji. 

8. O kolejności przyjęć do Żłobka – w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono 
dla więcej niż jednego wniosku – decyduje kolejność zarejestrowania w systemie oraz 
wiek dziecka. 

9. Datę, od kiedy wniosek ma być rozpatrywany w systemie można zmienić na podstawie 
pisemnej prośby zanim rodzic otrzyma propozycję przyjęcia dziecka do żłobka 
pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru. 

10. Dziecko aplikuje w miarę pojawiania się wolnych miejsc w żłobkach. Rodzic zostaje 
powiadomiony przez kierownika żłobka o możliwości przyjęcia w ustalonym terminie 
i poproszony o dostarczenie potwierdzenia woli zapisu. Jeśli rodzic nie potwierdzi woli 
zapisu dziecka do żłobka w terminie, wniosek zostanie usunięty z systemu, a na podany 
przez rodziców adres e-mail przychodzi informacja o jego usunięciu. Oznacza to, iż 
dziecko nie figuruje na liście żadnego z wybranych żłobków. 

11. Z systemu nie będą usuwane dzieci, których rodzice nie przyjmą zaproponowanego 
miejsca, w sytuacji gdy rodzice ubiegają się o miejsca w żłobku dla rodzeństwa a żłobek 
może przyjąć tylko jedno dziecko, w sytuacji gdy rodzice złożyli wniosek o warszawski 
bon żłobkowy i oczekują na decyzję oraz w sytuacji gdy rodzic czeka na miejsce w 
żłobku niepublicznym dofinansowanym przez miasto i publicznym udostępnionym dla 
dzieci do końca 2019 roku. 

12. Rodzice dzieci korzystający z „Warszawskiego Bonu Żłobkowego”, zgodnie 
z Regulaminem przyznawania świadczenia na rzecz rodziny "WARSZAWSKI BON 
ŻŁOBKOWY" do dnia 31.08.2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. 

13. W procesie rekrutacji na dzień 1 września 2019 r. wnioski rodziców korzystających 
z „Warszawskiego Bonu Żłobkowego” będą brane pod uwagę. 

14. W przypadku nie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Żłobka i rezygnacji z miejsca 
w Żłobku, wniosek wraca na listę dzieci korzystających z „Warszawskiego Bonu 
Żłobkowego” 

15. W żłobkach objętych projektem nie obowiązuje procedura przyjęć dzieci poza 
kolejnością w szczególnych okolicznościach, ze względu na sytuację kryzysową rodziny. 

16. Dziecko niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadające 
orzeczenia o niepełnosprawności przyjmowane jest do Żłobka w zależności od 
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możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki, jakiej wymaga ono ze względu 
na stan zdrowia. 

17. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w pkt 18 Lp. 3 oraz 5, co wiąże się 
z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

18.  Kryteria przyjęć do żłobków objętych projektem i punktacja:  
 
 
 

Lp. Opis kryterium punkty 

1. W okresie realizacji przez m.st. Warszawa projektu 
pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci, których co 
najmniej jedno z rodziców: 
 - posiada status na rynku pracy oraz miejsce zamieszkania 
zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie* 
  
- jest osobą z niepełnosprawnościami 
- jest osobą długotrwale bezrobotną 
 
*spełnienie tego kryterium jest warunkiem koniecznym 
do uzyskania statusu kandydata  

    

    

 
1 
 
 

30 
20 

UWAGA ! 
Punkty w kryterium 1 

przyznawane są 
wyłącznie 

kandydatom o których 
mowa w § 2 ust.4  

2. Rodzice i dziecko mieszkają na terenie m.st. Warszawy 10 

3. Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu 
skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy: 
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do 
urzędu skarbowego właściwego dla  m.st. Warszawy; 

 
 

30 

 b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza 
podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla  
m.st. Warszawy; 

30 

 c) jedno z rodziców odprowadza podatek dochodowy do 
urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 

15 

4.1 Rodzice znajdują się w następującej sytuacji:  
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub 
świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub 
prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą; albo  
 
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do 
pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo  

30 
 
 
 

20 
 
 
 

                                                 
1 Aby zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie osobom bez względu na status na rynku pracy, kryterium 

nie jest brane pod uwagę podczas trwania projektu” Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności 

zawodowej rodzica”. 



 
 

Strona 7 z 7 
 

 
 

 

 

 

„Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” 

 
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 
dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji  

20 

5. Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo: 
a) w wieku do 6 lat, 
b) w wieku od 7 do 13 lat, 
c) w wieku od 14 do 16 lat, 
d) w wieku od 17 do 18 lat 
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka 

6 
4 
2 
1 

6. Dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub 
jest dzieckiem ze  specjalnymi  potrzebami rozwojowymi 
nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności 

2 

7. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo poniżej 18 
roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością  

 

4 

8. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej 
rodzeństwa poniżej 18 roku życia 

5 

9. Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze 
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie 
może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych (DZ. U. z 2018 r. poz. 
753) 

30 

10. Dziecko zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której 
funkcjonuje żłobek pierwszego wyboru 

1 

 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bądź 
wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji 
projektu lub dokumentów programowych. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy 
pisemnej. 


