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Wągrowiec, 19 kwietnia 2019 r.  
 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

pn. „W ągrowiecki żłobek – wsparcie aktywno ści zawodowej mieszka ńców miasta” 

RPWP.06.04.01-30-0019/15 

 
 

§ 1 

Użyte poj ęcia 

Użyte dalej w Regulaminie określenia, skróty oznaczają: 

a) Projekt – oznacza projekt pn.  „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej 

mieszkańców miasta”, projekt o numerze RPWP.06.04.01-30-0019/15. 

b) Żłobek – Żłobek Miejski Nr 1 w Wągrowcu, ul. Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec; 

c) Kandydat – matka/opiekunka lub ojciec/opiekun dziecka, ubiegająca/y się o zakwalifikowanie 

do udziału w Projekcie, na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

d) Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie. Zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym dokumencie to kobieta lub mężczyzna będąca/y rodzicem/opiekunem 

dziecka, któremu zostanie zapewniona opieka w nowo powstałym Żłobku. 

e) Dziecko uczestnika Projektu  – dziecko od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat, któremu 

zostanie zapewniona opieka w nowo powstałym Żłobku.    

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wągrowiecki żłobek – 

wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności 

zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 

6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 

małymi dziećmi. 

2. Przedmiotem Projektu jest udzielenie wsparcia mieszkańcom Wągrowca (doświadczającym 

trudności na rynku pracy) poprzez utworzenie od 16 maja 2019 r. 50 miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku żłobkowym. Wsparcie zostanie udzielone poprzez realizację świadczenia opieki żłobkowej. 

3. Opieka nad dzieckiem w ramach Projektu może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego,  

w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub - w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 

dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia. 
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4. Biuro Projektu znajduje się w budynku Żłobka przy ul. Stanisława Mikołajczyka 25 w Wągrowcu, 

e-mail: zlobek1@zlobek1.wagrowiec.eu., tel. komórkowy 661 715 300 lub 661 715 400.  

 

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

1. Rekrutacja dzieci do Żłobka, o którym mowa w § 1 bezpośrednio wiąże się z rekrutacją do Projektu 

rodziców/opiekunów prawnych – kobiet, mężczyzn doświadczających trudności na rynku pracy  

w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 

1) osób bezrobotnych pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujących zatrudnienia; 

2) osób biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły robocze (tzn. nie pracują i 

nie są bezrobotne), w tym: studentów studiów stacjonarnych, osób będących na urlopie 

wychowawczym, rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem  

w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego; 

3) osób pracujących, niezależnie od rodzaju umowy. 

2. W ramach Projektu zakłada się przyjęcie 48 rodziców/opiekunów prawnych – 43 kobiet  

i 5 mężczyzn (możliwość objęcia opieką 2 dzieci jednej osoby) z jednoczesnym zapewnieniem dla 

ich dzieci opieki w nowo powstałym Żłobku.  

3. Zakłada się udzielenie wsparcia osobom należącym do następujących kategorii statusu 

uczestnictwa: 9 kobietom bezrobotnym, 1 mężczyźnie bezrobotnemu, 15 kobietom o statusie 

osoby biernej zawodowo oraz 19 kobietom pracującym i 4 mężczyznom pracującym. 

4.  Rodzice/ opiekunowie prawni, aby wziąć udział w Projekcie, są zobowiązani spełnić następujące 

warunki: 

 1) zamieszkanie na terenie miasta Wągrowca (woj. wielkopolskie, powiat wągrowiecki),  

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jednocześnie sprawowanie opieki nad dzieckiem od ukończenia 

20. tygodnia życia do 3 lat. Dokumentem potwierdzającym sprawowanie opieki nad dzieckiem  

w wieku do lat 3, który należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych jest kopia aktu urodzenia 

dziecka. 

2) posiadanie potwierdzonego statusu na rynku pracy jako osoby bezrobotnej, biernej zawodowo 

lub pracującej. Dokumentami potwierdzającymi status na rynku pracy, który należy dołączyć do 

dokumentów rekrutacyjnych są: 

a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. 

b) zaświadczenie od pracodawcy dotyczące przebywania na urlopie wychowawczym, 

c) kopia legitymacji studenckiej, 

d) zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, 
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e) inny dokument wyżej nie wskazany, wynikający ze specyfiki funkcjonowania na rynku 

pracy. 

§ 4 

Sposób realizacji form wsparcia – zało żenia projektowe 

1. Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom, sprawującym opiekę nad dzieckiem/dziećmi  

w wieku do lat 3, podjęcia pracy, poszukiwania pracy lub stworzenie warunków do powrotu do niej 

bądź kontynuowania. 

2. Opieka żłobkowa będzie świadczona w nowo powstałym budynku mieszczący się w Wągrowcu 

przy ul. Stanisława Mikołajczyka 25, nowo powołanej placówce - Żłobek Miejski nr 1  

w Wągrowcu, w której zostaną utworzone dwa oddziały żłobkowe. 

3 Opieka nad dziećmi będzie prowadzona w dni powszednie od godz. 5.30 do godz. 17.00 

4 Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do wnoszenia opłaty w wysokości 100 zł/m-c. Jednakże 

osoby, które nie mają możliwości podjęcia pracy zaraz po posłaniu dziecka do żłobka  

(np. bezrobotne), zostaną zwolnione z opłat. 

5 Dzieci będą miały zapewnioną opiekę, zbliżoną do warunków domowych, opiekę pielęgnacyjną 

oraz będą z nimi prowadzone różnego rodzaju zajęcia zabawowe z elementami edukacyjnymi, 

przyczyniające się do ich rozwoju. 

6 Dzieciom uczestniczącym w Projekcie zostanie zapewnione wyżywienie – I, II śniadanie, obiad 

oraz podwieczorek, które to posiłki będą przygotowywane na miejscu, w Żłobku. 

7.  Rzeczy nieobjęte Projektem i w/w zapisami w Regulaminie są organizowane według normalnych       

pozaprojektowych zasad funkcjonowania Żłobka. 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji i kryteria wyborów  

1. Rekrutacja do Projektu polega na złożeniu w Żłobku Miejskim nr 1 w Wągrowcu (ul. Stanisława 

Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec) wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z pozostałymi 

dokumentami rekrutacyjnymi, określonymi w przedmiotowym Regulaminie oraz Karcie 

zgłoszeniowej.  

2. Nabór kandydatów (termin składania dokumentów) trwa od  29 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r., 

w godz. 7.00 - 15.00. W razie braku odpowiedniej liczby kandydatów, termin rekrutacji zostanie 

przedłużony do momentu wyczerpania miejsc. 

3. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową. Członkowie komisji 

rekrutacyjnej sprawdzą kompletność oraz przeprowadzą analizę złożonych dokumentów.  

W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach, zwrócą się telefonicznie do 

rodziców/opiekunów z prośbą o uzupełnienie. 
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4. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Do dokumentów 

rekrutacyjnych dostęp, wgląd będą miały tylko osoby uprawnione do czynności związanych  

z realizacją Projektu. W związku z powyższym dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjne”. 

5. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu innych formularzy niż opracowane przez 

Żłobek nie będą uwzględniane. 

6. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru uczestników Projektu zgodnie z założeniami ustalonymi we 

wniosku  o dofinansowanie. 

7. Do Projektu będą rekrutowane osoby, które zdobędą największą liczbę punktów według  

następującego systemu wagowego:  

• rodzic/opiekun dziecka, wobec którego orzeczono stopień niepełnosprawności – 2 pkt. 

• posiadanie dziecka/ci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 2 pkt. 

• wysokość dochodu na osobę w rodzinie (równy lub poniżej średniej dla woj. wielkopolskiego 

1 pkt., powyżej 0 – pkt.) 

• liczba dzieci w wieku 1-6 w rodzinie (2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt.). 

• posiadanie dziecka/ci z objętego/ych pieczą zastępczą - 1 pkt., 

• odprowadzanie przez rodzica/opiekuna dziecka podatku dochodowego w Gminie Miejskiej 

Wągrowiec (po 1 pkt. dla każdego rodzica/ opiekuna osobno); 

• rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko/i – 1 pkt. 

• kształcenie się na studiach dziennych (po 1 pkt. dla każdego rodzica/ opiekuna osobno). 

W przypadku równej liczby punktów wybór Uczestników będzie dokonywany w oparciu założenia 

określone w § 3 ust.3.  

8. Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie lub jego dziecko nie przejdzie 

okresu adaptacyjnego umieszczony zostanie na liście rezerwowej. 

9. W miejsce rezygnacji, do udziału w Projekcie będą kwalifikowane kolejne osoby według  

w kolejności umieszczonej na liście rankingowej -  jeśli wyrażą ponownie wolę wzięcia udziału  

w Projekcie. 

§ 6 

Prawa i obowi ązki 

1. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany będzie do podpisania umowy 

dotyczącej uczestnictwa w Projekcie oraz wypełnienia i dostarczenia innych dokumentów 

wskazanych przez Żłobek. 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do informowania o wszelkich zmianach swoich danych 

kontaktowych celem umożliwienia Żłobkowi wywiązania się z obowiązków dotyczących 

sprawozdawczości Projektu. 
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3. W szczególnych sytuacjach, uniemożliwiających uczestnictwo w Projekcie (np. choroba uczestnika 

Projektu, choroba dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczestnik Projektu 

ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po poinformowaniu Dyrektora Żłobka 

pisemnie miesiąc przed rezygnacją, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 7 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Żłobek. 

2. W uzasadnionych przypadkach Żłobek zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia niniejszego 

Regulaminu, co zostanie ogłoszone. 

 

        

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu  

         

/-/ Justyna Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik – Karta zgłoszeniowa dla Projektu  


