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Załącznik  Nr 1 
do Zarządzenia 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” 

 

Regulamin rekrutacji do Żłobka Gminnego w Rzgowie   

- Regulamin rekrutacji w projekcie 

„Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Rzgowie 

i uczestnictwa w projekcie pn.: „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową 

rodziców” realizowanym na terenie Gminy Rzgów w Żłobku Gminnym w Rzgowie.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 

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

2021-07-01- 2023-01-31. 

3. Realizatorem projektu jest Gmina Rzgów.  

4. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie.   

5. Projekt realizowany jest w okresie 2021-07-01- 2023-01-31 r. w Żłobku Gminnym w Rzgowie. 

6.  Ilekroć poniżej jest mowa o:                           

a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”, 

b) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Gminnego w Rzgowie, oznacza 

jednocześnie Koordynatora merytorycznego projektu pn.: „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą 

na aktywność zawodową rodziców”, 

c) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn.: „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na 

aktywność zawodową rodziców”, 



 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

d) Osobie – należy przez to rozumieć rodzica/opiekuna prawnego biorącego udział w rekrutacji 

do Projektu i Żłobka Gminnego w Rzgowie. 

 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

 

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.  

 

Wskaźniki rezultatu: 

• Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu – 14 osób. 

• Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata 

po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS – 14. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1. Grupę docelową projektu stanowią osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (13K i 1M). 

2. Kryteria rekrutacji: 

a. formalne obligatoryjne (muszą zostać spełnione łącznie: 0 – nie spełnia kryterium; 1 spełnia 

kryterium): 

1) osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3 (weryfikacja na podstawie: deklaracja 

uczestnika), 

2) osoby z terenu Gminy Rzgów (zamieszkują na obszarze terenu Gminy Rzgów w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; weryfikacja na podstawie: oświadczenia 

uczestnika), 
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3) osoby pracujące – w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 

(weryfikacja na podstawie: zaświadczenie pracodawcy o przebywaniu na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim, zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wpis do KRS 

lub CEiDG poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej) -zaświadczenia i inne 

dokumenty potwierdzające zatrudnienie składają oboje rodzice dziecka, 

b. merytoryczne  

1) osoby niepełnosprawne lub niepełnosprawność w rodzinie (weryfikacja na 

podstawie: oświadczenie o niepełnosprawności, po zakwalifikowaniu się do 

Projektu a przed podpisaniem umowy osoba zostanie zobowiązana do 

przedstawienia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności), dodatkowe 8 

punktów, 

2) osoby samotnie wychowujące dziecko -w rozumieniu art.50 ust.5 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (weryfikacja na podstawie: 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, po zakwalifikowaniu się do 

Projektu a przed podpisaniem umowy osoba zostanie zobowiązana do 

udokumentowania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko w rozumieniu 

art.50 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a więc: 

przedstawienia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód, 

separację, lub pozbawienie praw rodzicielskich małżonka, zaświadczenia o 

odbywaniu kary pozbawienia wolności przez małżonka, aktu zgonu małżonka), 

dodatkowe 6 punktów, 

3) osoby z rodzin wielodzietnych, przy czym za rodziny wielodzietne uważa się 

rodziny mające troje lub więcej dzieci w wieku do lat 18 (weryfikacja na 

podstawie: oświadczenie uczestnika, po zakwalifikowaniu się do Projektu a przed 

podpisaniem umowy osoba zostanie zobowiązana do udokumentowania 

wielodzietności np. poprzez okazanie karty dużej rodziny, lub odpisów aktów 

urodzenia dziecka), dodatkowe 4 punkty. 

 

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów – o przyjęciu do żłobka 

decyduje kolejność zgłoszeń. 
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4. Podczas rekrutacji do projektu, pracownicy biura projektu (ZZ) pomogą osobom 

z niepełnosprawnościami (ON) wypełnić dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do biura, jeżeli 

pojawi się taka potrzeba. 

Jeżeli na etapie rekrutacji pojawią się osoby z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca dołoży 

wszelkich starań, aby wdrożyć mechanizm racjonalnych usprawnień, niwelując bariery 

otoczenia i dostosowując charakter prowadzonej interwencji, aby realizacji projektu była 

zgodna z zasadą równych szans i niedyskryminacji. Rekrutacja do projektu zostanie 

przeprowadzona z uwzględnieniem zasad dostępności i dostępności cyfrowej (m.in. ogłoszenie 

i materiały rekrutacyjne w formie dostępnej, publikowane pliki w wersjach umożliwiających 

przeszukiwanie treści). 

Jeżeli do projektu będzie chciała zgłosić się ON, potrzebująca alternatywnych form 

przygotowania materiałów rekrutacyjnych, ZZ zapewni to poprzez wersje elektroniczne 

dokumentów, wersje w druku powiększonym. 

 

5. Dobór osób do projektu jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji.  

Rekrutacja będzie przeprowadzona w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 

(równy dostęp do obu płci), a także o zasadę równych szans i niedyskryminacji. 

 

6. Osoby będą mogły uzyskać informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie poprzez: 

informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie 

(www.rzgow.pl) oraz na plakacie w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, a także na stronie 

Żłobka Gminnego (www.zlobek.rzgow.pl). 

 

7. Narzędzia rekrutacyjne będą zawierać szczegółowe informacje zachęcające do udziału 

w projekcie osoby chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem dziecka dzięki wskazaniu korzyści związanej z kontynuacją 

aktywności zawodowej oraz osoby pracujące, którym udział w projekcie pozwoli na 

podtrzymanie zatrudnienia. 

 



 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

8. Rekrutacja odbędzie się w dniach od 6 grudnia 2021 r. od godziny 7.00 do 13 grudnia 2021 

r. do godziny 12.00 i przeprowadzona będzie przez Dyrektora Żłobka Gminnego w Rzgowie oraz 

min. trzyosobową Komisję, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Żłobka.   

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w biurze projektu w wersji papierowej tj. Urząd Miejski w 

Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów i na stronie internetowej Gminy -www.rzgow.pl oraz 

Żłobka – www.zlobek.rzgow.pl i składane: osobiście w biurze projektu - Urząd Miejski w 

Rzgowie Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny 

rekrutacjadozlobka@rzgow.pl lub przesyłką pocztową na adres biura - Urząd Miejski w Rzgowie 

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów), które muszą bezwzględnie zostać złożone na etapie 

rekrutacji: 

- deklaracja udziału w projekcie (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Gminnego 

w Rzgowie),  

- formularz rekrutacyjny (Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Gminnego w 

Rzgowie), 

- wniosek o przyjęcie  dziecka do Żłobka (Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji do Żłobka 

Gminnego w Rzgowie), 

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji w projekcie „Żłobek Gminny w 

Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” (Załącznik Nr 4 do Regulaminu Rekrutacji 

do Żłobka Gminnego w Rzgowie), 

- oświadczenie uczestnika Projektu (Załącznik Nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do Żłobka 

Gminnego w Rzgowie), 

- oświadczenie uczestnika Projektu o otrzymaniu Klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia rekrutacji (Załącznik Nr 6 do 

Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Gminnego w Rzgowie). 

Każdy składany wniosek zostanie opatrzony unikatowym numerem, zgodnie z kolejnością 

wpływu, a osoba składająca zostanie poinformowana o uzyskanym numerze, tak, aby mogła po 

zakończeniu rekrutacji potwierdzić na liście zakwalifikowanych do projektu, czy jej wniosek 

znajduje się wśród wniosków zakwalifikowanych. 

Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie wskazanym w Regulaminie i Ogłoszeniu o 

rekrutacji, jak również wnioski niekompletne (niezawierające wszystkich wymaganych 
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dokumentów rekrutacyjnych, lub nieopatrzone wymaganymi podpisami), lub złożone na innych 

wzorach, niż te stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu, lub Ogłoszenia o rekrutacji, 

nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.  

Wyjątek w zakresie braku podpisów stanowią dokumenty rekrutacyjne złożone drogą 

elektroniczną, pod warunkiem, że wszystkie, kompletne dokumenty w oryginale zostaną 

dostarczone do biura projektu przed podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez 

Dyrektora Żłobka. 

Niepodpisanie umowy przez rodziców w terminie wskazanym przez Dyrektora Żłobka oraz 

niedostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych przesłanych drogą elektroniczną w 

procesie rekrutacji skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych do projektu (a tym samym 

skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia). 

W momencie podpisania umowy rodzice zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o stanie 

zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka. 

 

9. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor Żłobka Gminnego w Rzgowie powiadamia rodzica. 

Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane zostanie telefonicznie lub w inny w sposób 

zwyczajowo przyjęty. Ponadto w Urzędzie Miejskim w Rzgowie zostanie umieszczona lista 

zakwalifikowanych do projektu zawierająca numery zakwalifikowanych wniosków.                

 

10. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest 

przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej poprzedzoną akcją informacyjno-

promocyjną w środkach masowego przekazu: na stronie Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz 

Żłobka, w lokalnej prasie oraz poprzez spotkania informacyjne w żłóbku w godzinach 

popołudniowych.   

11. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem. 

12. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa. 

 

          …………………………….…………… 

              


