Κριτήρια Αξιολόγηςησ των αιτήςεων για την Εγγραφή & Επανεγγραφή
ςτη Διεφθυνςη Βρεφονηπιακϊν ταθμϊν Δήμου Κορυδαλλοφ
1.
ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Κάτοικοσ Κορυδαλλοφ: Μόρια :200
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΟΔΗΜΑ
α) μζχρι 15.000€ :
Μόρια : 30
β) από 15.001€ ζωσ 20.000€ Μόρια : 25
γ) από 20.001€ ζωσ 30.000€ Μόρια : 20
δ) από 30.001€ ζωσ 40.000€ Μόρια : 10
ε) από 40.001€ και άνω
Μόρια : 0
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Α) Αριθμόσ ανήλικων τζκνων
Β) Μονογονεϊκή Οικογζνεια
α) : 1 παιδί: Μόρια: 5
α) : 1 παιδί: Μόρια: 15
β) : 2 παιδιά: Μόρια: 10
β) : 2 παιδιά: Μόρια: 20
γ) : 3 παιδιά: Μόρια: 20
γ) : 3 παιδιά: Μόρια: 30
δ) : 4 παιδιά: Μόρια: 30
δ) : 4 παιδιά: Μόρια: 40
ε) : από 5 παιδιά και άνω: +10 μόρια για κάκε παιδί ε) από 5 παιδιά και άνω: +10 μόρια για κάκε παιδί
Γ) Ειδικζσ Περιπτϊςεισ
 Επανεγγραφι φοιτοφντων βρεφών/νθπίων :Μόρια : 200
 Άνεργοσ γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ : Μόρια : 30
( με τα προβλεπόμενα ζγγραφα )
 Γονείσ ι αδζλφια ΑΜΕΑ > 67% : Μόρια : 70
( με πιςτοποιθτικά υγειονομικισ επιτροπισ ςε ιςχφ)
 Μθτζρα φοιτιτρια: Μόρια : 20 - Πατζρασ φοιτθτισ : Μόρια : 20
 Πατζρασ ςτρατιώτθσ: Μόρια: 40
Ε) Κοινωνικζσ περιπτϊςεισ :
Θα εξετάηονται κατά περίπτωςθ μζςω πιςτοποιθτικών εγγράφων Δθμόςιων φορζων γίνονται δεκτά,
χωρίσ μοριοδότθςθ εφ’ όςον είναι Κάτοικοι του Διμου Κορυδαλλοφ.
4. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΟΝΕΩΝ
 Εργαηόμενοι και οι δφο γονείσ: Μόρια : 150
 Εργαηόμενθ μόνο θ μθτζρα: Μόρια : 100
 Εργαηόμενοσ γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ: Μόρια : 200
 Για όλεσ τισ μορφζσ απαςχόλθςθσ (μιςκωτοί, ελευκ. επαγγελματίεσ, μερικι απαςχόλθςθ, περιςταςιακι
απαςχόλθςθ κλπ.) απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ ενςιμων αςφαλιςτικοφ φορζα.
 Υπεφκυνεσ δθλώςεισ εργαςίασ δε γίνονται δεκτζσ.
 Σε περίπτωςθ που άνεργοσ γονζασ βρει εργαςία κατά τθν διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, θ αίτθςι του κα
αξιολογείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 4. και εφ’ όςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ.
 Γονείσ οι οποίοι μετατίκενται λόγω επαγγζλματοσ (π.χ. ςτρατιωτικοί, ειδικευόμενοι γιατροί,
εκπαιδευτικοί) κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ και εφ’ όςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ.
5. ε περίπτωςη ιςοψηφίασ, προηγοφνται:
Α) Η Μονογονεϊκι οικογζνεια
Β) Οι εργαηόμενοι γονείσ
Γ) Τα χαμθλά ειςοδιματα μζχρι 15.000,00€
Δ) Η εντοπιότθτα
Η ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ

