
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA I POBYTU DZIECI 

W GMINNYM ŻŁOBKU „TĘCZOWA KRAINA” W LEGNICKIM POLU 

WIEK DZIECKA 

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, maksymalnie do 

ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub – w przypadku gdy niemożliwe lub 

utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do ukończenia roku szkolnego, w którym 

dziecko ukończy 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia ma nadal uczęszczać do 

żłobka w kolejnym roku szkolnym, rodzice tego dziecka są zobowiązani do złożenia oświadczenia 

o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

ZASADY PIERWSZEŃSTWA W PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŻŁOBKA 

W pierwszej kolejności do Gminnego Żłobka „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu przyjmowane są dzieci, 

których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Legnickie Pole. Dzieci spoza Gminy Legnickie Pole są 

przyjmowane do Żłobka w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Legnickie Pole i posiadania 

wolnych miejsc w placówce. Szczegółowe zasady ustalania pierwszeństwa i dodatkowe kryteria mające 

wpływ na proces rekrutacji określa Statut Żłobka w rozdziale IV. W przypadku, gdy liczba złożonych kart 

zgłoszeń (wniosków) spełniających kryteria przyjęcia dziecka przekroczy liczbę wolnych miejsc w Żłobku, to 

z uwzględnieniem zasad pierwszeństwa brana będzie pod uwagę kolejność wpływu wniosków. 

REKRUTACJA 

Nabór dzieci do Żłobka przeprowadza Dyrektor Żłobka przy pomocy Komisji Rekrutacyjnej. Karty zgłoszeń 

(wnioski) przyjmowane są w terminie: 

od 1 marca do 31 marca każdego roku, na okres: 

od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, przy czym jest to nabór na cały okres opieki żłobkowej. 

W kolejnych latach rodzice dziecka pisemnie potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka, 

w wyżej wskazanym terminie naboru. W miesiącu kwietniu podana zostaje do publicznej wiadomości liczba 

wolnych miejsc w Żłobku, a najpóźniej do dnia 30 czerwca - lista dzieci przyjętych do Żłobka od dnia 

1 września. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście 

rezerwowej i przyjmowane zgodnie z kolejnością na tej liście, w przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku. 

W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały rok. 

UMOWA, OPŁATY 

Warunkiem przyjęcia i uczęszczania dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy 

Dyrektorem Żłobka, a rodzicem dziecka, w sprawie korzystania z usług Żłobka, najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna 

i obejmuje: 

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości: 

301,00 zł miesięcznie dla dzieci z gminy Legnickie Pole, 

602,00 zł miesięcznie dla dzieci spoza gminy Legnickie Pole, 

2) opłatę za wyżywienie w wysokości: 

10,00 zł dziennie, 

3) ewentualnie dodatkowo: 

21,07 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku ponad wymiar 10 godzin dziennie. 

Opłaty wnosi się z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka wskazany w umowie. 

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłaty za wyżywienie nie pobiera się, pod warunkiem 

zgłoszenia nieobecności dziecka Dyrektorowi Żłobka w dniu jego nieobecności do godziny 8.00. 

Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia z ponoszenia opłaty za pobyt.   



INFORMACJE DODATKOWE 

Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy 

Legnickie Pole, działającą w formie jednostki budżetowej.  

Żłobek funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem ustawowych przerw, określonych 

przez Dyrektora Żłobka, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Legnickie Pole. 

GODZINY PRACY ŻŁOBKA: od poniedziałku do piątku - 5:30 – 16:30 

Dane kontaktowe: 

• adres: ul. Kossak-Szczuckiej 3, 59-241 Legnickie Pole, 

• telefon: 786 940 851 (dyrektor), 789 280 482 (intendent), 

• email: zlobek@legnickiepole.pl (dyrektor), biurozlobek@legnickiepole.pl (biuro), 

Żłobek w internecie: 

strona internetowa: https://zlobek.legnickiepole.pl/ 

W Żłobku działa Rada Rodziców.   

WYPRAWKA DO ŻŁOBKA 

1. Ubranka do żłobka 

• ubranko na zmianę w podpisanym worku (rajstopki, bluzeczka (łatwa do założenia przez głowę!), 

bielizna) – 3 komplety, 

• kapcie, nie na śliskich podeszwach, ze sztywną piętką - podpisane, 

• 5 szt. pieluch tetrowych lub flanelowych (jako śliniaki). 

2. Ubranka na spacer stosownie do pogody 

• kurtka z suwakiem (łatwa do zapięcia), spodnie w zimie ocieplane wodoodporne, rękawiczki 

jednopalcowe nieprzemakalne, szalik, czapka, sweter lub polar, 

• obuwie zimą ocieplane nie wiązane, na deszczowe dni najlepiej gumowce, 

• w gorące słoneczne dni konieczne nakrycie głowy! 

3. Leżakowanie 

• smoczek w pudełeczku (jeśli jest potrzebny) – podpisany (zostają na stałe w żłobku), 

• przytulanka (jeśli są potrzebna) – podpisana (zostają na stałe w żłobku). 

4. Artykuły higieniczne 

• grzebyk lub szczotka do włosów (-jeśli jest potrzebny-podpisane, w kosmetyczce), 

• chusteczki higieniczne tzw. „suche” – pudełko 1 raz na miesiąc, 

• chusteczki nawilżane tzn. „mokre” jakich używa dziecko – pudełko 1 raz na miesiąc, 

• pampersy – duże opakowanie (jeśli są potrzebne) - podpisane, 

• krem używany do pielęgnacji skóry dziecka (jeśli jest potrzebny) – podpisany. 

UWAGI DOTYCZĄCE UBIERANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA: 

• spodnie, spódniczki na gumkę, 

• nakrycie głowy (także w okresie letnim), 

• bluzki z odpowiednio luźnymi rękawami , aby dziecko mogło swobodnie podciągnąć do mycia rąk, 

• buty wyjściowe (bezpieczne, nie klapki, łatwe do wkładania, zapinane na rzep). 

Wszystkie ubranka dziecka powinny być oznakowane, gdyż dzieci często gubią części garderoby, a gdy 

kilkoro dzieci ma takie same, nie sposób ich rozpoznać. 

Butelki, kubeczki, z których dziecko pije mleko lub wodę mają być podpisane, łatwe w myciu i 

wyparzaniu (zostają na stałe w żłobku). Mleko (jeżeli dziecko jeszcze pije) podpisujemy i opisujemy 

ilość podawania. 


