
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu  
zapisów elektronicznych 
do żłobków miejskich w Rudzie 
Śląskiej 

 

Kryteria naboru do żłobków miejskich w Rudzie Śląskiej 

 

 

Lp. 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

 

WARTOŚĆ 

PUNKTOWA 

 

1.  Dziecko rodziców zamieszkałych na terenie Miasta Ruda 

Śląska 

50 pkt  

2.  Dziecko wychowywane przez oboje rodziców, którzy są 

zatrudnieni1  w oparciu o umowę o pracę, umowę 

cywilnoprawną lub wykonują inną działalność zarobkową lub 

studiują, uczą się w systemie dziennym lub pobierają 

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem 

niepełnosprawnym. 

10  pkt  

3.  Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. (Dziecko z 

orzeczoną niepełnosprawnością przyjmowane jest do Żłobka 

w zależności od możliwości zapewnienia przez Żłobek 

szczególnej opieki, jakiej ono wymaga ze względu na stan 

zdrowia. 

Po zaznaczeniu we wniosku kryterium wynikającego z 

niepełnosprawności dziecka, rodzic jest zobowiązany do 

kontaktu z Dyrektorem żłobka celem przedstawienia 

stosownych dokumentów potwierdzających w/w prawo. 

Po potwierdzeniu prawa pierwszeństwa wynikającego z 

niepełnosprawności dziecka Dyrektor organizuje spotkanie z 

rodzicem w celu ustalenia czy placówka jest w stanie 

zapewnić należytą opiekę, dostosowaną do wymagań 

15 pkt  

                                                           
1 Przez zatrudnienie rozumie się pracę w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub 
wykonywanie innej działalności zarobkowej (np. działalności gospodarczej). 



 

wynikających ze specyfiki niepełnosprawności. 

Spotkanie odbywa się na terenie żłobka w terminie dogodnym 

dla wszystkich uczestników. 

4.  Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica2 lub opiekuna 

prawnego zatrudnionego3 w oparciu o u umowę o pracę, 

umowę cywilnoprawną lub wykonującego inną działalność 

zarobkową, uczącego się lub studiującego w systemie 

dziennym lub pobierającego świadczenie pielęgnacyjne z 

tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 

celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. 

 

15 pkt 

 

5.  Dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub więcej 

dzieci 

15 pkt  

6.  Punktacja za czas oczekiwania na przyjęcie do żłobka liczona  

od momentu zapisu 

1 pkt za każdy 

miesiąc oczekiwania 

(maksymalnie 10 

pkt) 

 

 

UWAGA! Miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest 

jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do 

określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych (do przyjęcia będzie 

zakwalifikowany wniosek o największej sumie punktowej w danej grupie wiekowej). 

 
 

                                                           
2 Przez dziecko wychowywane przez samotnego rodzica rozumie się dziecko wychowywane przez 
pannę, kawalera, wdowę, wdowca lub osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 
jego rodzicem bądź osobę samotną, której powierzono opiekę nad dzieckiem 
3 Przez zatrudnienie rozumie się pracę w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub 
wykonywanie innej działalności zarobkowej (np. działalności gospodarczej). 


