Załącznik nr 3
do Regulaminu rekrutacji
KRYTERIA REKRUTACJI
DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W MILANÓWKU
Kryterium

Treść

Liczba
punktów

Rodzaj dokumentu
potwierdzający
spełnianie kryterium

Statutowe

1

2

Dla
każdego
Dziecko, którego rodzice zamieszkują na terenie
rodzica 20
Gminy Milanówek.
max 40
Dziecko, którego rodzice pracują, wykonują pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w
trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Dla
każdego
rodzica 10
max 20

Dziecko rodzica samotnie wychowującego dziecko

*( Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko
3

4

rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem,
wdowcem, wdową, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica
w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu
odrębnych przepisów a także rodzica pozostającego w
związku małżeńskim jeżeli jego małżonek został
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare
pozbawienia wolności)

Dziecko, którego dotyczy wniosek jest
niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami rozwojowymi nieposiadającym
orzeczenia o niepełnosprawności

10

5

6

Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub
więcej rodzeństwa

Zaświadczenie z pracy,
uczelni lub inny dokument
potwierdzający kryterium
Prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka
oraz nie wychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem

2

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne

Dla
każdego
rodzica 10
max 20

Orzeczenie o
niepełnosprawności lub
stopniu
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne

– tylko w przypadku w którym żłobek może zapewnić
prawidłowe warunki opieki, rozwoju i zapewnienia
bezpieczeństwa.
Dziecko rodzica, wobec którego orzeczono znaczny
albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
albo całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji

Oświadczenie rodzica
o zameldowaniu w
przypadku braku
meldunku- inny
dokument potwierdzający
miejsce zamieszkania

5

Oświadczenie rodzica

Dodatkowe

7

Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo
z orzeczoną niepełnosprawnością

3

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne

8

Dziecko, którego rodzice rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze
wskazaniem adresu zamieszkania na terenie
Milanówka

Dla
każdego
rodzica 5
max 10

Pierwsza strona zeznania
podatkowego

