
 
 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 167/2021 

Burmistrza Rzgowa  
z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Rzgowie 
-rekrutacji do Projektu 

„Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” 
 
 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W RZGOWIE 

Gmina Rzgów ogłasza rekrutację do Żłobka Gminnego w Rzgowie. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych. 

 

Informujemy, że w okresie od 01 lipca 2021 r. do 31 stycznia  2023 r. Gmina Rzgów realizować 

będzie projekt pt. „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”.  

Projekt wdrożony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Działanie 10.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

Łączna wartość projektu:  447 993,28 zł, dofinansowanie projektu: 407 575,28 zł 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia 14 osób z terenu 

Gminy Rzgów, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez utworzenie 14 miejsc opieki w formie 

instytucjonalnej (żłobek) od 01.07.2021 do 31.01.2022 oraz zapewnienie 12 miesięcy bieżącego 

funkcjonowania, w okresie od 01.02.2022 do 31.01.2023 r..  

Tym samym projekt ma na celu stworzenie 14 dzieciom warunków bytowych, zbliżonych do 

warunków domowych oraz zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz 

edukacyjnych. Bieżące funkcjonowanie żłobka ma na celu zapewnienie dzieciom poczucia 

bezpieczeństwa poprzez organizację warunków zbliżonych do domowych, a także poprzez 

możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego.  
 

Grupę docelową projektu stanowią osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (13K i 1M). 

1.  Dokumenty zgłoszeniowe do projektu można uzyskać: 

1) pobierając ze strony internetowej: https://www.rzgow.pl/, lub www.zlobek.rzgow.pl  
2) osobiście /uzyskanie dokumentacji: Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 

Rzgów, pok.22.  

2. Dokumenty do projektu należy składać: 
 

a) w biurze projektu tj. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: 

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W RZGOWIE „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na 

aktywność zawodową rodziców” 

https://www.rzgow.pl/
http://www.zlobek.rzgow.pl/


 
 
b) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacjadozlobka@rzgow.pl  
 
 
c) przesyłką pocztową na adres biura projektu: Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 

Rzgów, w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W 

RZGOWIE „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” - 

 
w terminie od 6 grudnia 2021 r. od godziny 7.00 do 13 grudnia 2021 r. do godziny 12.00. 

 

Dokumenty, które wpłyną przed w.w. terminem, tj. przed godz. 7.00 w dniu 6 grudnia 2021 r. 

oraz po w.w. terminie, tj. po godz.12.00 w południe w dniu 13 grudnia 2021 r., nie będą 

rozpatrywane w procesie rekrutacji. 

 

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji przyjętym Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora Żłobka 

Gminnego w Rzgowie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji 

do Żłobka Gminnego w Rzgowie - Regulaminu rekrutacji w projekcie „Żłobek Gminny w Rzgowie 

szansą na aktywność zawodową rodziców”. 

 
 

 

 


