
+48 504 960 772 
  kontakt@ekolucky.pl 
  www.ekolucky.pl 

 

 
 
     Przedszkole ,,Ekolucky” ul. Rozwojowa 10, 66-002 Zielona Góra 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI  

DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA „EKOLUCKY” 

 

Rozdział I 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem rekrutacji”) określa podstawowe zasady 

rekrutacji dzieci do Niepublicznego Żłobka  i Przedszkola „Ekolucky” w Zielonej Górze. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rekrutacji, a odnoszących się do procesu 

rekrutacji do Żłobka i Przedszkola, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Statutu oraz 

Regulaminu wewnętrznego. 

3. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Dyrektora Żłobka i Przedszkola. 

 

§ 2 Definicje 

 

Pod pojęciem niżej wymienionych terminów/określeń należy rozumieć: 

a) Żłobek i Przedszkole – Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Ekolucky” z siedzibą w Zielonej 

Górze; 

b) Statut – statut Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Ekolucky” z siedzibą w Zielonej Górze; 

c) Opiekun (Opiekunowie) – rodzic lub rodzice oraz opiekun lub opiekunowie prawni dziecka 

będącego Wychowankiem oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad takim dzieckiem, 

d) Pracownicy – osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inna 

umowę cywilnoprawną. 

e) Regulamin rekrutacji – niniejszy regulamin. 

 

Rozdział II 

§ 3 Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. 

2. W szczególnych przypadkach Dyrektor Żłobka i  Przedszkola może przyjąć do Przedszkola 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.  
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4. Liczba miejsc na jedną grupę wynosi maksymalnie 19 dzieci w Przedszkolu i 

19 dzieci w Żłobku. 

 

5. W Przedszkolu funkcjonują 2 lub 3 grupy wiekowe: 3, 4, 5 i 6-latków. 

6. W Żłobku funkcjonuje 2 grupy dzieci w wieku 1-1,5, 2-2,5 latków.  

7. Warunkiem utworzenia danej grupy wiekowej jest uzyskanie pozytywnej decyzji 

rekrutacyjnej przez co najmniej 10 Wychowanków. 

8. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc w każdej z grup 

wiekowych. 

9. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych o przyjęciu decydować będzie 

kolejność zgłoszenia. 

10. W przypadku, gdy w jednej z grup wiekowych będzie zbyt mała ilość chętnych, grupy mogą 

być łączone. 

11. W przypadku, gdy w jednej z grup wiekowych ilość zgłoszonych dzieci przekroczy liczbę 

miejsc w grupie, Dyrektor Żłobka i Przedszkola może podjąć decyzję o utworzeniu kilku grup w 

jednym przedziale wiekowym. 

12. Pierwszeństwo zapisów do Żłobka i Przedszkola przysługuje dzieciom Pracowników spółki 

Ekoenergetyka- Polska S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, spółki Grupa Ekoenergetyka S.A. z 

siedzibą w Warszawie oraz spółek powiązanych z w/w spółkami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

43 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021 poz. 217). 

13. W rekrutacji mogą wziąć również udział dzieci osób, które nie są zatrudnione w 

Ekoenergetyka-Polska S.A. ani w spółkach powiązanych. 

14. Ogłoszenie o rekrutacji na rok przedszkolny 2021/2022 następuje poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Żłobka i Przedszkola. Następne ogłoszenia o rekrutacji następować będą 

poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola oraz na stronie internetowej Przedszkola. 

 

Rozdział III 

§ 4 Dokumenty w procesie rekrutacji 

 

1. Opiekun, przy zgłaszaniu swojego dziecka do procesu rekrutacyjnego w Żłobku i Przedszkolu 

zobowiązany jest do złożenia: 

a) wypełnionego formularza rekrutacyjnego, 

b) wypełnionego zaświadczenia o potrzebie żywienia indywidualnego. 

2. Aktualny formularz rekrutacyjny oraz aktualne zaświadczenie o potrzebie żywienia 

indywidualnego znajdują się na stronie internetowej Żłobka i Przedszkola. Dokumenty dostępne 

są w wersji do pobrania i wydruku oraz w wersji elektronicznej, umożliwiającej wypełnienie 

dokumentu komputerowo oraz elektroniczne przesłanie do Żłobka i Przedszkola. 

3. Proces rekrutacyjny na rok przedszkolny 2021/2022 odbywa się drogą elektroniczną. 
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4. Proces rekrutacyjny na pozostałe lata przedszkolne odbywa się w formie elektronicznej oraz 

tradycyjnej. 

5. Tradycyjne dokumenty rekrutacyjne podlegają złożeniu w sekretariacie Żłobka i Przedszkola 
czynnym w godzinach 7.30.-17.30. 

 

§ 5 Decyzja rekrutacyjna i zapisy 

 

1. Na podstawie złożonych zgłoszeń Dyrektor Żłobka i Przedszkola wydaje decyzję o przyjęciu 

lub nie przyjęciu dziecka do Przedszkola. Decyzja przekazywana jest Opiekunowi w formie 

ustnej lub na wskazany adres e-mail w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia. 

2. W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej Opiekun zobowiązany jest potwierdzić zapis 

dziecka do Żłobka lub Przedszkola w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. 

3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Opiekun może zrezygnować z zapisu dziecka do Żłobka 

lub Przedszkola, pomimo uzyskania pozytywnej decyzji o przyjęciu, w terminie 7 dni od wydania 

decyzji osobiście w sekretariacie Żłobka i Przedszkola czynnym w godzinach 7.30-17.30 lub 

elektronicznie na adres mailowy Żłobka i Przedszkola: kontakt@ekolucky.pl 

4. Dziecko, którego zgłoszenie zostało rozpatrzone negatywnie, może zostać ponownie 

zgłoszone po upływie 21 dni od dnia wydania decyzji negatywnej.  

5. Dane dziecka, którego zgłoszenie zostało rozpatrzone negatywnie z powodu braku wolnych 

miejsc, zamieszczane są na liście rezerwowej na okres jednego roku szkolnego, a w przypadku 

zwolnienia się miejsca, dzieci te przyjmowane są w pierwszej kolejności. 

6. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka lub Przedszkola, 

Opiekunowie dzieci zapisanych do Przedszkola zobowiązani są do podpisania umowy o pobyt 

dziecka w przedszkolu, zapoznanie się ze Statutem Żłobka lub Przedszkola oraz regulaminem 

funkcjonowania placówki.  

7. W przypadku rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dokumenty, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu Opiekunowie mogą przesłać za pośrednictwem korespondencji mailowej 

na adres: kontakt@ekolucky.pl.  

Opiekunowie zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Żłobka i Przedszkola oryginałów wyżej 

wymienionych dokumentów w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do Przedszkola. 

Rozdział IV 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin rekrutacji może podlegać zmianom. Zmieniony Regulamin rekrutacji obowiązuje 

po upływie 7 (siedmiu) dni od jego opublikowania na stronie internetowej Żłobka i Przedszkola. 

2. Regulamin Rekrutacji obowiązuje od dnia 01 marca 2021r. 
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