Warunki przyjmowania dzieci do warszawskich placówek od 1 stycznia 2020 r.
w ramach projektu „Żłobki na start”
Do żłobka przyjmowane są dzieci, które spełniają łącznie następujące warunki:
poddane zostały obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub ze względów zdrowotnych stwierdzonych
przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18
sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753).
rodzic, opiekun prawny dziecka, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem
spełnia warunki uczestnictwa w projekcie „Żłobki na start”.
Tylko dzieci spełniające powyższe kryteria, podlegają ocenie według poniższych kryteriów
Kryterium

Treść
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rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice odprowadzają podatek
dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy
rodzice znajdują się w następującej sytuacji
rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z
nich nie korzysta z urlopu wychowawczego
rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego i przynajmniej jeden z nich
korzysta z obniżonego czasu pracy na podstawie art. 186 7 kodeksu pracy
rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego i korzysta z obniżonego czasu pracy na podstawie art. 186
7
kodeksu pracy
rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
rodzice są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą i przynajmniej
jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich zawiesił
działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji
rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji
dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze
specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności
dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo
w wieku do 6 lat
w wieku od 7 do 13 lat
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w wieku od 14 do 16 lat
w wieku od 17 do 18 lat
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością
dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej
18 roku życia
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dziecko zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której funkcjonuje żłobek
1
pierwszego wyboru
W okresie realizacji przez m.st. Warszawa Projektu pt. „Żłobki na start” – na podstawie umowy
Nr RPMA.08.03.02-14-b153/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci, których co najmniej jedno z rodziców spełnia
warunki uczestnictwa w tym Projekcie.
Punkty za spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie zostaną przyznane w następujący
sposób:
8
status na rynku pracy (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Żłobki na
start”):
a
1
kandydat jest osobą pracującą, sprawującą opiekę nad dziećmi do lat
3
b
3
kandydat sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3 jest osobą
bezrobotną lub bierną zawodowo pozostającą bez pracy, który
znajdzie pracę lub będzie poszukiwać pracy
9
1
niepełnosprawność kandydata z uwzględnieniem statusu na rynku
pracy (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Żłobki na
start”).
10
1
miejsce zamieszkania na terenie obszaru ZIT WOF spoza terenu m. st.
Warszawy (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Żłobki
na start”).
Jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia kryterium wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, b, c lub
e, to przyznaje mu się połowę punktów przewidzianych za to kryterium.
Jeśli każdy z rodziców spełnia inne kryterium wskazane w zdaniu pierwszym, to za każde z nich przysługuje
połowa punktów przewidzianych za to kryterium.
1

Aby zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie osobom bez względu na status na rynku pracy, punkty za
to kryterium nie będą brane pod uwagę podczas trwania projektu „Żłobki na start”.
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