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Załącznik do Umowy Przyjęcia do żłobka „Promyczek” w Niemodlinie 

 
KARTA REKRUTACJI DZIECKA 
DO ŻŁOBKA „PROMYCZEK”  

W NIEMODLINIE 
 

Informacje ogólne: 
 

 Do Żłobka „Promyczek” w Niemodlinie przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 
20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia oraz na podstawie złożonego przez 
Państwa Wniosku Zgłoszenia dziecka do żłobka (zamieszczonego na stronie 
internetowej placówki). 

 Rekrutacja do żłobka trwa przez okres 12 miesięcy, a więc cały rok i uzależniona jest 
od dostępności wolnych miejsc. 

 W przypadku, gdy dostępność miejsc w żłobku jest ograniczona przy kwalifikacji 
przyjęcia Dziecka, brane są pod uwagę następujące kryteria rekrutacyjne, a Państwa 
Dziecko przyjmowane jest do żłobka na podstawie uzyskanej liczby punktów 
rekrutacyjnych. 

 Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów opisanych 
poniżej. 

 Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone, gdy:  
- zaznaczono te kryteria, które dziecko spełnia, 
- dostarczono do żłobka wydrukowany wypełniony i podpisany przez 
rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (na 
wezwanie), 
- sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść Wniosku. 
- liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w żłobku: 

 Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka – w przypadku liczby kandydatów przekraczającej 
liczbę wolnych miejsc w żłobku: 
 

1. Rodzic jest osobą, której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych 
w oparciu o próg interwencji socjalnej – 50pkt, 

2. Rodzic jest osobą samotnie wychowującą dziecko – 30 pkt, 
3. Dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne – 50 pkt, 
4. Dziecko posiada rodzeństwo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – 20 pkt         

za każde orzeczenie, 
5. Rodzic/Opiekun prawny mający na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do 18 roku życia 

lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki – 20 pkt. 
 
Po zsumowaniu liczby punktów dla każdego z dzieci ustala się listę rankingową. Do żłobka 
przyjęte zostają dzieci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.                     
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W przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do żłobka na ostatnim 
miejscu przez więcej niż jedno dziecko, pierwszeństwo przyjęcia będzie miało to dziecko  
którego: 

 Oboje Rodziców pracują na pełnym etacie lub pobierają naukę w trybie dziennym, 

 Będą brane pod uwagę godziny pracy obojga Rodziców, 

 Jeden z Rodziców pracuje zawodowo lub pobiera naukę w trybie dziennym, 

 Miejsce zamieszkania Dziecka i Rodziny – tereny wiejskie. 
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji: 

 oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku 
kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie 
rocznego zeznania podatkowego PIT; 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem w przypadku kryterium samotne wychowywanie 
dziecka3 (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty); 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych4(Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie 
oświaty);  

 piecza zastępcza - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 
pkt 1d ustawy o systemie oświaty); 

 
UWAGA: 
Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t 
ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 
 
UWAGA: 
Żłobek może żądać przedstawienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów rekrutacyjnych. 
W przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie 
danych kryteriów komisja rekrutacyjna lub Kierownik żłobka, rozpatrująca wnioski nie 
uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 
 
 
 
Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego    Podpis Kierownika Żłobka 
………………………………………………………    ……………………………………… 


