Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2022
Dyrektora Miejskiego Żłobka
w Mławie

Zasady rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Mławie
na rok szkolny 2022/2023.
Podstawy prawne:
 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.);
 Uchwała Nr X/91/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwa Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania
Statutu, zmieniona Uchwałą Nr VII/58/2019 r. Rady Miasta Mława z dnia 26 marca
2019 r., Uchwałą Nr XIX/281/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2020 r.
oraz Uchwałą Nr XX/295/2020 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2020 r.
XX/295/2020 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2020 r.
1. Rekrutacja (nabór podstawowy) dzieci do Miejskiego Żłobka w Mławie na rok
szkolny 2022/2023 rozpocznie się w dniu 15.03.2022 r. od godz. 1000 i potrwa do
28.03.2022 r. do godz. 1500. W tych dniach w siedzibie Miejskiego Żłobka w Mławie
przy ul. Krasińskiego 7, w godzinach urzędowania będą przyjmowane dokumenty
niezbędne do przyjęcia dziecka do Żłobka.
2. Dokumenty jakie należy składać:
1) Karta zgłoszenia dziecka.
2) Inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów przyjęć
zawartych w Tabeli Nr 1.
3. Wyżej wymienione dokumenty aplikacyjne rodzice/prawni opiekunowie dziecka
mogą pobrać ze strony internetowej Miejskiego Żłobka pod adresem:
www.zlobekmlawa.pl zakładka rekrutacja 2022/2023, Karty zgłoszenia dziecka będą
również dostępne w administracji Żłobka w dniach rekrutacji.
4. Poprawnie wypełnione Karty zgłoszenia dziecka wraz z pozostałymi dokumentami
należy składać w administracji Miejskiego Żłobka w Mławie przy ul. Z. Krasińskiego
7, z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Ewentualne pytania dot.
rekrutacji można kierować pod numer telefonu 23 654 36 75 wew. 25
5. Po zakończeniu rekrutacji w dniu 28.03.2022 r. Karty zgłoszenia dziecka nadal będą
przyjmowane, natomiast nie będą one uwzględnione w naborze podstawowym,
a jedynie w naborze uzupełniającym.
6. Dzieci aktualnie uczęszczające do Żłobka (urodzone po 1.01.2020 r.), nie biorą
udziału w rekrutacji i będą kontynuowały pobyt w Żłobku w roku szkolnym
2022/2023 po złożeniu Deklaracji o kontynuowaniu opieki żłobkowej.
7. Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej na rok szkolny 2022/2023 należy
złożyć przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w Sekretariacie
Żłobka.
8. Komisja rekrutacyjna w dniach od 29.03.2022 r. do 4.04.2022 r. przeprowadzi
weryfikację złożonych dokumentów wg. kryteriów naboru i ustali listę dzieci
zakwalifikowanych do Miejskiego Żłobka na rok szkolny 2022/2023.
Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało wykluczeniem dziecka
zgłoszonego do przyjęcia z rekrutacji do Żłobka.
9. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z weryfikacji złożonych dokumentów, który
podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Żłobka. W przypadku większej liczby

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Żłobka niż liczba dostępnych miejsc,
karty o równej liczby punktów dzieci ubiegających się o to miejsce – Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi losowanie.
10. Po zakończeniu prac komisji Dyrektor tworzy listę rezerwową dzieci oczekujących do
przyjęcia do Żłobka w przypadku posiadania wolnych miejsc w późniejszym terminie.
11. Lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Żłobka na rok szkolny 2022/2023
zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego
Żłobka w dniu 5.04.2022 r.
12. Odwołania od ustaleń Komisji rekrutacyjnej można będzie składać w terminie 7 dni od
dnia podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji tj. do dnia 13.04.2022 r.,
złożone po tym terminie odwołania nie będą rozpatrywane.
13. Dyrektor rozpatrzy złożone odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej i udzieli odpowiedzi na piśmie wraz z uzasadnieniem.
14. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka, jest osobiste potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Żłobka przez rodzica/ opiekuna prawnego od 25.04.2022 r. do
27.04.2022 r. do godz. 1500 Brak potwierdzenia woli uczęszczania równoznaczne jest
z rezygnacją z miejsca w żłobku.
15. W dniu 28.04.2022 r. podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych do Miejskiego Żłobka w Mławie.
16. Od 24.08.2022 r. do 31.08.2022 r. Dyrektor Miejskiego Żłobka zawierał będzie
z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka, umowy cywilno –
prawne na korzystanie z usług Żłobka.
17. W przypadku odmowy podpisania umowy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka
na korzystanie z usług Miejskiego Żłobka w Mławie, dziecko zostanie skreślone
z listy przyjętych do Żłobka. W jego miejsce zostanie zakwalifikowane dziecko z listy
oczekujących.
Tabela Nr 1. Kryteria przyjęć zgodnie ze Statutem Miejskiego Żłobka w Mławie.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Kryterium
Rodzice / opiekunowie prawni oraz inne osoby,
którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem zamieszkujący na terenie miasta
Mława – warunek niezbędny
a) oboje rodziców - 20 pkt
b) jeden rodzic – 10 pkt
c) rodzic samotnie wychowujący – 20 pkt
Rodzice / opiekunowie prawni oraz inne osoby,
którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem rozliczają się z podatku dochodowego
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na
terenie miasta Mława.
a) oboje rodziców - 20 pkt
b) jeden rodzic – 10 pkt
c) rodzic samotnie wychowujący -20 pkt
Rodzice / opiekunowie prawni oraz inne osoby,
którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem, którzy pracują lub uczą się w
systemie dziennym
a) oboje rodziców - 20 pkt
b) jeden rodzic – 10 pkt
c) rodzic samotnie wychowujący -20 pkt
Dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do
1 pkt, przy czym:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej
lub równej 100% kwoty, o której mowa

Wartość
Dokumenty potwierdzające
kryterium
spełnianie kryterium
w punktach

0-20

0-20

0-20

0-1

Oświadczenie rodziców/a,
opiekunów prawnych/a oraz
innych osób, którym sąd
powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem/
o siedzibie instytucji pomocy
społecznej, z której
pobierają/a świadczenie 500+
Oświadczenie rodziców/a,
opiekunów prawnych/a oraz
innych osób, którym sąd
powierzył sprawowanie
opieki nad
dzieckiem/kandydata
Zaświadczenie
o zatrudnieniu lub nauce
w szkole (szkoły wyższej)
potwierdzające naukę
w trybie dziennym
Oświadczenie o wysokości
dochodu na osobę
w rodzinie, liczbie osób
w rodzinie oraz wysokości

dochodu w rodzinie będącej podstawą
obliczenia wysokości dochodu
na osobę w rodzinie kandydata.

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. 2020 poz. 111 z późn. zm.) – 1 pkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości
przekraczającej 100% kwoty, o której mowa
w lit. a), liczbę punktów oblicza się dzieląc
kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. 2020 poz. 111 z późn. zm.)
przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.
10

Oświadczenie rodziców/a,
opiekunów prawnych/a oraz
innych osób, którym sąd
powierzył sprawowanie
opieki nad dzieckiem
kandydata.
Orzeczenie
o niepełnosprawności
(kserokopia poświadczona
za zgodność z oryginałem)
Orzeczenie
o niepełnosprawności
(kserokopia poświadczona za
zgodności z oryginałem)
Dokument poświadczający
objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z
dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z
2022 poz. 447.)
Dane potwierdza dyrektor
placówki na podstawie
posiadanej dokumentacji.
Zaświadczenie z zakładu
pracy o powrocie do pracy z
urlopu macierzyńskiego
/tacierzyńskiego

5.

Dzieci z rodzin wielodzietnych (rodzina z
minimum trojgiem dzieci)

6.

Niepełnosprawność dziecka

15

Niepełnosprawność w rodzinie (rodzice lub
rodzeństwo)

10

7.

8.

Dzieci objęte pieczą zastępczą

15

9.

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza
do żłobka

10

10.

Dzieci matek/ojców powracających
na rynek pracy po okresie macierzyństwa/
urlopie tacierzyńskim

10

11.

Inne ważne względy społeczne

5

Oświadczenie

5

Prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu
dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego
rodzicem.

12.

Rodzice / opiekunowie oraz inne osoby, którym
sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem/ samotnie wychowujący dzieci

