
 

 

Kryteria rekrutacji do Żłobka pn.: „Baśniowy  Dworek” przy ulicy 

Rabsztyńskiej 3, 32-310 Klucze 

Kryteria obligatoryjne 
 

Lp. Nazwa kryterium Dokument określający spełnienie kryterium: 

1 Zamieszkanie 
rodzica/opiekuna prawnego 
wraz z dzieckiem na terenie 
Gminy Klucze 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o 
miejscu zamieszkania 

Rodzic/opiekun prawny spełnia przynajmniej jeden z poniższych kryteriów 
 

1 Rodzic pracujący lub uczący 
się  
z terenu Gminy Klucze 

Zaświadczenie od pracodawcy lub jednostki 
oświatowej/uczelni wyższej  do której uczęszcza 
rodzic/opiekun prawny 

2 Rodzic/opiekun prawny 
sprawujący opiekę nad 
dzieckiem/dziećmi do lat 3 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem do 
lat 3 

3 Chęć podjęcia pracy przez 
rodzica/opiekuna prawnego  

Zaświadczenie z PUP o rejestracji 
rodzica/opiekuna prawnego jako osoby 
bezrobotnej, bądź, 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o chęci 
podjęcia pracy oraz o nie występowaniu w rejestrze 
osób bezrobotnych w PUP 

4 Chęć powrotu na rynek pracy 
po urlopie macierzyńskim, 
wychowawczym, 
tacierzyńskim. 

Zaświadczenie od pracodawcy o  urlopie 
macierzyńskim, wychowawczym, tacierzyńskim, 
pracownika. 

 

Kryteria selekcji 
 

Lp. Nazwa kryterium Dokumentacja określająca 
spełnienie kryterium 

Liczba 
punktów 

1 Osoby posiadające status 
bezrobotnej/ biernej zawodowo 

Zaświadczenie z PUP o posiadaniu 
statutu osoby bezrobotnej, lub 
oświadczenie o nie posiadaniu statutu 
osoby bezrobotnej w sytuacji braku 
rejestracji w PUP.  

5 
punktów 

2 Niepełnosprawność jednego z 
rodziców/ opiekunów prawnych 
dziecka 

Aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności rodzica/opiekuna 
prawnego. 

10 
punktów 

3 Dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności 

Aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności dziecka. 

10 
punktów 

4 Dzieci z rodzin wielodzietnych 
( 3 dzieci +) 

Weryfikacja na podstawie Karty Dużej 
Rodziny 

5 
punktów 

5 Samotni rodzice  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego/ 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający o rozwodzie lub seperacji/ 
akt zgonu jednego z rodziców/ 
oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka 

5 
punktów 



 

 

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy żłobek nadal dysponować będzie wolnymi 

miejscami, kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń.  

Za proces rekrutacji odpowiada Dyrektora Żłobka. Osoby, które złożą komplet dokumentów, 

a które nie zostaną  przyjęte,  zostaną  umieszczone  na  liście  rezerwowej  prowadzonej  

przez Dyrektora Żłobka. W przypadku zwolnienia się miejsca Dyrektor zawiadamia kolejną 

osobę z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia dziecka do żłobka.  

 


