
Załącznik nr 1 

KRYTERIA REKRUTACJI I REKRUTACJI 

UZUPEŁNIAJĄCEJ 

DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

 

Kryteria  rekrutacji do Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim zostały opracowane zgodnie z: 

1. ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.)  , 

2. Statutem Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

§ 1. Do rekrutacji przystępują dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 

ukończenia 3 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki. 

§ 2. Kryteria obligatoryjne: 

a) zamieszkanie dziecka wraz z rodzicami/prawnym  opiekunem na terenie 

Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 100 pkt, 

b) wiek dziecka – dzieci mające ukończone co najmniej 20 tygodni i nie 

ukończony 3 rok życia w dniu 1 września w roku kalendarzowym  w 

którym ubiega się o przyjęcie do żłobka. 

§ 3. Kryteria dodatkowe: 

Lp. KRYTERIUM DODATKOWE WARTOŚĆ PUNKTOWA 

1. Niepełnosprawność kandydata 10 
2. Samotne wychowywanie dziecka w 

rodzinie 
10 

3. Wielodzietność w rodzinie 10 
4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 5 
5. Oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują 

lub studiują w trybie dziennym lub 

prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą 

20 

6. Dziecko, którego przynajmniej jedno z 

rodziców złożyło roczne zeznanie 

podatkowe PIT za rok ubiegły w Urzędzie 

Skarbowym w Nowym Dworze 

20 



Mazowieckim 

7. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 

Miejskiego Żłobka nr 1 lub rodzice zapisują 

dwoje dzieci jednocześnie 

10 

 

§ 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata 

kryteriów: 

a) niepełnosprawność  - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. 

poz. 721 z późn. zm.) (art. 20t ust 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty), 

b) samotność rodzica – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub seperację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnych 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, 

c) wielodzietność – oświadczenie 

d) zatrudnienie, studia, działalność rolna lub gospodarcza – zaświadczenie z 

zakładu pracy, zaświadczenie ze studiów, zaświadczenie o prowadzonej 

działalności rolnej lub pozarolnej, 

e) piecza zastępcza – wyrok sądu, 

f) deklaracja podatkowa – oświadczenie, 

g) uczęszczanie rodzeństwa do tego samego żłobka – oświadczenie. 

 

§ 5. Do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie 

o braku przeciwwskazań do przebywania w dziecka w żłobku. 

§ 6. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

§ 7. Rodzic składając wniosek rekrutacyjny oświadcza, że zapoznał się  z 

Zasadami i Kryteriami oraz Harmonogramem rekrutacji.   

§ 8. Sekretariat przyjmuje wnioski tylko zgodne formalnie z 

obowiązującymi Zasadami i Kryteriami rekrutacji. 

§ 9. Wnioski złożone po terminie ustalonym w Harmonogramie rekrutacji 

nie będą przyjmowane. 

 

 


