
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2023 
Dyrektora Żłobka Miejskiego 

Motylkowy Świat w Legionowie 
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do Żłobka Miejskiego 

Motylkowy Świat w Legionowie 

 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Etapy rekrutacji/ Rodzaj czynności 

03.04.2023 r. – 21.04.2023 r. do godz. 14.00 Składanie deklaracji Rodziców dzieci uczęszczających do 

żłobka o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka na  rok 

szkolny 2023/2024. 

03.04.2023 r. – 28.04.2023 r. 

do godz. 14.00 

Składanie Kart zgłoszenia dziecka do żłobka  lub deklaracji 

Rodziców o dalsze ubieganie się o przyjęcie dziecka do żłobka 

wraz z dokumentami:  

Zamieszkanie/Zameldowanie na terenie gminy Legionowo – 

pierwsza strona PIT-u potwierdzająca rozliczanie się w US w 

Legionowie i UPO. 

Szczepienia- Książeczka zdrowia dziecka w części dot. 

szczepień, Karta szczepień, zaświadczenie/wpis w książeczkę 

od lekarza o odroczeniu szczepień. 

Niepełnosprawność lub specjalne potrzeby- Orzeczenie o 

niepełnosprawności lub opinia specjalisty o specjalnych 

potrzebach. 

Praca –zaświadczenie o zatrudnieniu, wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z 

Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, w przypadku rodzica bezrobotnego 

oświadczenie o podjęciu pracy w przeciągu 2 miesięcy od 

przyjęcia dziecka do żłobka. 

Wielodzietność - Karta dużej rodziny. 

01.05.2023 r. do 15.05.2023 r. Przerwa techniczno-organizacyjna. 

15.05.2023 r. o godz. 12.00 Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 

2023 roku. 

16.05.2023 r. - 22.05.2023 r. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna przyjęcia miejsca dla 

dziecka w żłobku w postaci pisemnego oświadczenia 

 

W procesie rekrutacji na wrzesień 2023 biorą udział dzieci, których Rodzice/Opiekunowie złożyli Deklarację o 

dalsze się ubieganie o miejsce w żłobku i Karty zgłoszenia do żłobka wraz z dokumentami do 28 kwietnia 2023 

roku. Zgłoszenia które wpłynęły po tym terminie będą na liście oczekujących na miejsce i biorą  udział w 

rekrutacji uzupełniającej na zwalniające się miejsca. 

 

 

Wszelkie zmiany Harmonogramu rekrutacji mogą być dokonywane w drodze zarządzenia dyrektora.  

Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu bądź 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

 


