
              

 

 

 

 

 

 

 

                                INFORMATOR DLA RODZICÓW 

w sprawie naboru do Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki”               

w Krośnie na rok 2021/2022 

  

  Termin naboru 

od 15 marca 2021r. 

do 9 kwietnia 2021r. 

 

               Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić 

kartę zgłoszenia dziecka, która dostępna jest do pobrania na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna www.krosno.pl → 

Dla mieszkańców →  Zdrowie i pomoc społeczna → Żłobki → 

Żłobek Miejski lub stronie żłobka www.zmkrosno.pl  

 

Skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia dziecka należy przesłać drogą elektroniczną na 

dedykowaną w tym celu chronioną certyfikatem SSL pocztę: 

rekrutacja@zmkrosno.pl  

http://www.krosno.pl/
http://www.zmkrosno.pl/


Naboru do żłobka dokonuje się w oparciu o następujące, 

odpowiednio punktowane kryteria: 

 dziecko i rodzice mieszkają na terenie Gminy Miasto Krosno   

-  30 punktów; 

 dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje dzieci  

i więcej) – 10 punktów; 

 dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 10 
punktów; 

 co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny dziecka 

odprowadza podatek na rzecz Gminy Miasto Krosno – 30 

punktów; 

 rodzice dziecka uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

pozarolniczą działalność gospodarczą, są zatrudnieni lub są 

aktywni zawodowo w innych formach  -  30 punktów;  

 rodzice dziecka posiadają aktualną Krośnieńską Kartę 

Mieszkańca – 10 punktów; 

 dziecko jest wychowywane tylko przez jednego rodzica lub 

opiekuna prawnego – 10 punktów; 

 dziecko ma rodzeństwo z orzeczoną o niepełnosprawnością – 

10 punktów; 

 dziecko ma rodzeństwo uczęszczające do Żłobka lub 

Przedszkola Miejskiego w Krośnie  -  10 punktów;  

 matka, ojciec lub opiekun prawny jest osobą z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności   -  20 punktów. 

 dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia 

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też 

zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. 

-10 punktów 

O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje liczba 

punktów ustalona na podstawie powyższych kryteriów.  

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje data złożenia 

karty. 

 



Informacje o wynikach rekrutacji będą podawane telefonicznie lub 

mailowo do dnia 30 kwietnia 2021 r. z zaznaczeniem, że  

z przyczyn niezależnych termin ogłoszenia wyników może się 

opóźnić. 

         

Dodatkowe przyjęcia dzieci prowadzone będą w miarę wolnych 

miejsc z uwzględnieniem ustalonych kryteriów. W dalszej 

kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców niepracujących  

i zamieszkałych w Krośnie, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dzieci rodziców zamieszkałych poza Gminą Miasto 

Krosno. 

Przyjęcie dziecka do Żłobka wiąże się z podpisaniem umowy  

w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” 

w Krośnie.  

Korzystanie z usług Żłobka jest odpłatne.  

 

 

                                                          

        

 

 

 

 

 

 

 



O Żłobku: 

Godziny otwarcia  -  6.30 – 16.30 

 
Lokalizacja oddziałów Żłobka: 
 
Pięć oddziałów Żłobka - ul. Mirandoli Pika 3, liczba miejsc – 
123 - dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do trzech lat; 
 
Jeden oddział Żłobka - ul. Powstańców Warszawskich 42,                  
liczba miejsc – 26 - dla dzieci w wieku od dwóch lat do trzech 
lat; 
 
Jeden oddział Żłobka - ul. St. Kisielewskiego15, liczba miejsc 
– 26 - dla dzieci w wieku od dwóch do trzech lat; 
 
Trzy oddziały Żłobka – ul. St. Kisielewskiego 4, liczba miejsc – 
47 - dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do trzech lat. 
 
Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w przedziale wiekowym od 
ukończenia 20 tygodnia życia do trzech lat, w wyjątkowych 
sytuacjach do czterech lat.  
 

Naboru do Żłobka dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XIII 

/163/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011r. w sprawie 

utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu,  

z późniejszymi zmianami.  

 

 

 

 

 

 


