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L.p. 
 

Kryteria 
 

Wartość 
punktowa 

 

Dokumenty  
potwierdzające  
daną sytuację 

 
1. -Samotne macierzyństwo/ 

ojcostwo 
-trudna sytuacja socjalno-
bytowa rodzica/rodziców , 
 

30  - wyrok sądu o alimentach, wyrok 
rozwodowy, akt zgonu, decyzje MOPS-u:  o 
świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego,  
o zasiłku rodzinnym, o dodatku z tyt. 
samotnego wychowywania dziecka i kaŜda 
inna decyzja o korzystaniu z pomocy,  lub 
inny dokument potwierdzający konkretną, 
trudną sytuację. 

2. Dziecko matki lub ojca, wobec 
którego orzeczono znaczny lub 
umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, bądź 
całkowitą niezdolność do pracy 
lub niezdolność do samodzielnej 
egzystencji  

10 - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności wydane przez 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności przy MOPS, 
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy 
lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS).  

 
3. Dziecko rodzica /rodziców  

pracujących w wymiarze 
pełnego etatu*/studiujących lub 
uczących się w systemie 
dziennym  
a/ jedno pracuje/studiuje 
b/ oboje pracują/studiują  
 

 
 
 
 
 

10 
20 
 

-zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające  
adres, zatrudnienie, czasookres umowy i wymiar 
etatu, 
-zaświadczenie z uczelni, szkoły potwierdzające 
naukę w systemie dziennym i rok nauki, 
- decyzja o działalności gospodarczej (kserokopia) 
oraz potwierdzenie opłaty składek ZUS za dwa 
miesiące (III,IV.2010) 

4. 
 

Dziecko posiada rodzeństwo  
a/ posiada jedno rodzeństwo 
b/ posiada dwoje i więcej 
rodzeństwa 

10 
po 10 pkt.za 

kaŜde 
rodzeństwo 

- kserokopie aktów urodzenia dzieci (oryginały do 
wglądu i potwierdzenia). 

 

5. Dziecko posiada rodzeństwo w 
danym Ŝłobku 
a/ tak 
b/ nie 

 
 
5 
0 

 

6. 1.Stały meldunek we  Wrocławiu  
a/ dziecko i oboje rodzice  
b/ dziecko i jeden z rodziców 
2.Brak stałego zameldowania we 
Wrocławiu** 
a/dziecko w rodzinie studenckiej 
b/ rozliczenie PIT/2009 wg 
miejsca zamieszkania we 
Wrocławiu. 

 
30 
20 
0 
 

30 
po 10 pkt dla 

rodzica 

- kserokopie dowodów osobistych rodziców 
(oryginały do wglądu i potwierdzenia), 

- aktualne zaświadczenia z Wydziału Spraw 
Obywatelskich(dot. zameldowania 
dziecka przy róŜnych meldunkach 
rodziców), 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o 
rozliczeniu podatku dochodowego we 
Wrocławiu(przy braku stałego meldunku 
wrocławskiego-wg miejsca zamieszkania 
). 

Uwagi:dot. pkt  3 *– wymiar czasu pracy ½ etatu obniŜa punktację o 5 pkt. 



dot. pkt 6 **/2a – wyjątek stanowią studenci studiów dziennych i doktoranci - zatrudnieni na 
uczelniach wrocławskich, zamieszkali we Wrocławiu z zameldowaniem czasowym, 
dot. pkt 6**/2b - zaświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego (PIT/2009) w Urzędach 
Skarbowych Nr 2-6 miasta  Wrocławia wg miejsca zamieszkania (nie dotyczy osób, które rozliczają 
się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym- przy ul. Cz. Klimasa 34 obejmującym swoim zasięgiem 
powiat ziemski wrocławski) . 

 
 


