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Niniejszym dokumentem wprowadza się zmiany do  

REGULAMINIU REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W SOPOCIE : 

 

1. W rozdziale III pkt.1: 

Brzmi: 

Rodzic, opiekun prawny wypełnia wniosek (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami ) o        

przyjęcie dziecka do placówki udostępniony na stronie internetowej: 

www.zlobekpuchatek.pl(zakładka Strefa rodzica-rekrutacja) podając dane niezbędne do 

uczestnictwa w procesie rekrutacji. Do prawidłowej obsługi składanego wniosku dodatkowo 

wymagane jest: 

-wskazanie adresu e-mail, który będzie adresem do kontaktu, 

-oświadczenie rodzica, że zapoznał się z treścią regulaminu i warunków przyjmowania dzieci 

do żłobka ,warunkami uczestnictwa w projekcie , harmonogramem rekrutacji, klauzulą 

informacyjną oraz innymi dokumentami wymaganymi do uczestnictwa w procesie rekrutacji, 

-przesłanie podpisanego kompletnego wniosku drogą elektroniczną na adres poczty:  

rekrutacja@zlobekpuchatek.pl (rekrutacja do Żłobka „Puchatek”) 

lub rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl(projekt-rekrutacja –do Filii nr 1)oraz dostarczenie 

podpisanego kompletnego wniosku w wersji papierowej na adres Żłobka  „Puchatek” przy 

ul.Armii Krajowej 58, 81 843 Sopot. 

Zmienia się na:  

Rodzic, opiekun prawny wypełnia wniosek (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) o przyjęcie 

dziecka do placówki udostępniony na stronie internetowej: www.zlobekpuchatek.pl (zakładka 

informacje-rekrutacja), podając dane niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Do 

prawidłowej obsługi składanego wniosku dodatkowo wymagane jest: 

- wskazanie adresu e-mail, który będzie adresem do kontaktu oraz numeru telefonu, 

- oświadczenie rodzica, że zapoznał się z treścią regulaminu i warunków przyjmowania dzieci do 

żłobka, warunkami uczestnictwa w projekcie , harmonogramem rekrutacji, klauzulą informacyjną 

oraz innymi dokumentami wymaganymi do uczestnictwa w procesie rekrutacji, 
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- przesłanie podpisanego kompletnego wniosku drogą elektroniczną na adres poczty: 

rekrutacja@zlobekpuchatek.pl (rekrutacja do Żłobka "Puchatek") i dostarczenie podpisanego 

kompletnego wniosku w wersji papierowej na adres Żłobka „Puchatek” ul. Armii Krajowej 58, 

81-843 Sopot 

lub na adres poczty  rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl (projekt – rekrutacja Filia nr 1) i 

dostarczenie podpisanego kompletnego wniosku w wersji papierowej na adres Filii nr 1 Żłobka 

„Puchatek” ul. Obodrzyców 18, Sopot. 

 

2. W rozdziale III pkt.2 

Brzmi: 

Rekrutacja do placówki prowadzona jest w systemie ciągłym, zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji. W dniu ogłoszenia regulaminu rekrutacyjnego prowadzony jest jedynie nabór do 

filii żłobka Puchatek przy ul. Obodrzyców 18. 

Zmienia się na: 

Rekrutacja do placówek prowadzona jest w systemie ciągłym, zgodnie z harmonogramem 
rekrutacji. 

 

3. W rozdziale III pkt.11 

Brzmi: 

Listy będą zamieszczane na tablicach informacyjnych (drzwi główne Żłobka „Puchatek” i filii 
nr 1 oraz przesyłane drogą mailową, terminowo zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 
10.01.2022r. 

Zmienia się na: 

Listy będą zamieszczane na tablicach informacyjnych (drzwi główne Żłobka „Puchatek” i filii nr 

1 oraz przesyłane drogą mailową, terminowo zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 

09.05.2022 r. 
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4. W rozdziale III pkt. 2 - Załącznika nr 2 do Regulaminu Rekrutacji: 

Brzmi: 

 Przesłane elektronicznie formularze należy następnie dostarczyć w ciągu 7 dni w wersji papierowej 

na adres Żłobka „Puchatek" ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot, nie później niż do 30.12.2021. Za 

dostarczenie wersji papierowej nadanej listem uznaje się datę wpływu do placówki żłobka Puchatek 

Zmienia się na: 

Przesłane elektronicznie formularze należy następnie dostarczyć w ciągu 7 dni w wersji papierowej 

na adres Żłobka  „Puchatek” ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot (dotyczy zgłoszenia do Żłobka 

Puchatek) lub na adres ul. Obodrzyców 18, Sopot (dotyczy zgłoszenia do Filii nr 1), nie później niż 

do 08.04.2022r. Za dostarczenie wersji papierowej nadanej listem uznaje się datę wpływu 

dokumentów do Żłobka. 

 

5. W rozdziale III pkt. 3 - Załącznika nr 2 do Regulaminu Rekrutacji: 

Brzmi: 

Informacje o rekrutacji i Projekcie można uzyskać osobiście w Żłobku Publicznym „Puchatek” przy 

ul. Armii Krajowej 58, 81-843Sopocie, telefonicznie (nr tel. 58 551-03-81/ 505-984-221/ 505-984-

206 lub mailowo: rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl). 

Zmienia się na:  

 Informacje o rekrutacji i Projekcie można uzyskać osobiście w Żłobku Publicznym „Puchatek” przy  

ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopocie, w Filii nr 1 Żłobka przy ul. Obodrzyców 18 w Sopocie, 

telefonicznie (nr tel. 58 551-03-81/ 505-984-221/ 505-984-206) lub mailowo : 

rekrutacja@zlobekpuchatek.pl lub rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl). 
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6. W załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Tabela nr 1 oraz w załączniku nr 2- Tabela nr 2 

Brzmi: 

Liczba dzieci w rodzinie (na podstawie oświadczenia/ Sopockiej Karty Rodziny) 

1 dziecko 

2 dzieci  

3 i więcej 

 

Zmienia się na: 

Liczba dzieci w rodzinie (na podstawie oświadczenia/ Sopockiej Karty Rodziny/aktu urodzenia 

dzieci) 

1 dziecko 

2 dzieci  

3 i więcej 


