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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 października 2012 r. informuję, że: 

1. W wyniku rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 2012/2013: 
- przyjęto 1629 dzieci, 
- nie przyjęto 145 dzieci. 

Po rekrutacji do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu 
(zakwalifikowanych i przyjętych 90 dzieci) na liście oczekujących ( miejsca 
rezerwowe ) znalazło się ok. 100 dzieci. 

Obecnie kilkunastu rodziców (opiekunów) dzieci zrezygnowało z ubiegania się 
o miejsce w placówce i zabezpieczyło opiekę nad dzieckiem we własnym zakresie. 

Wypisy i zapisy dzieci do żłobka odbywają się w ciągu całego roku. 

Rodzice i opiekunowie na bieżąco informowani są przez dyrektora placówki 
o możliwościach przyjęcia dziecka z listy rezerwowej, gdy tylko zwolni się miejsce. 

W każdym przypadku wypisania dziecka ze żłobka ( na skutek długotrwałej choroby, braku 
predyspozycji przebywania dziecka w grupie, czy zapewnienia mu rodzinnej opieki) rodzice 
oczekujący na miejsce z listy rezerwowej są powiadamiani (w kolejności zgłoszeń) i mają 
możliwość zrealizowania wniosku o przyjęcie dziecka do placówki. 

Miejski żłobek jako placówka sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3 nie jest jedyną 
placówką opiekuńczą na terenie miasta Zgierza, ale żadna z pozostałych nie zgłosiła się 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonując w oparciu o przepisy ustawy 
o działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą 
one jeszcze funkcjonować w tej formie do końca 2013 roku. 

Po tej dacie muszą spełnić ustawowe warunki w zakresie organizacji żłobków i klubów 
dziecięcych a Gmina Miasto Zgierz będzie sprawować kontrolę nad wszystkimi placówkami 
wpisanymi do rejestru. 

Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz 
tel. c e n . 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 32 16 fax 42 714 31 14 



Miejski żłobek jest placówką o wysokim standardzie świadczonych usług opiekuńczych i 
stosunkowo niskim koszcie pobytu dziecka, dobrze doposażoną i dlatego cieszy się dużym 
zainteresowaniem rodziców. 

2. Rekrutacja do przedszkoli przeprowadzona została zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm./, 
rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do 
szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. z 
2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm./, regulaminem rekrutacji na rok szkolny 2012/2013. 
Gmina Miasto Zgierz wywiązała się z obowiązku przyjęcia wszystkich zgłoszonych 
dzieci 6-letnich, 5-letnich, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek 
lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, matek lub ojców wobec, których orzeczono całkowitą 
niezdolność do pracy, matek lub ojców wobec, których orzeczono niezdolność do 
samodzielnej egzystencji, dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Pozostałe 
dzieci są przyjmowane do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych decyzją dyrektora, w trakcie trwania roku szkolnego w przypadku 
wystąpienia wolnych miejsc. 

3. Do klas I na nowy rok szkolny przyjęto z rocznika 2006 - 84 dzieci 16 łatki/. 
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