
 
 

1 
 

 

 

Regulamin rekrutacji 

do Żłobka "Słoneczny Zakątek" w Głogowie Małopolskim w projekcie pn. 

„Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim” 

  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w projekcie „Żłobek „Słoneczny 

Zakątek” w Głogowie Małopolskim”  

2. Realizatorem projektu jest Przedszkole "Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka. 

3. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach VII Osi Priorytetowej, Działania 7.4 „Rozwój opieki żłobkowej”, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

4. Projekt realizowany jest w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim.  

5. Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. Okres wsparcia w ramach 

projektu: 01.09.2021 r do 30.06.2023 r.  

6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest 

dobrowolny. 

7. Uczestnikami projektu mogą zostać tylko rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w 

wieku do 3 roku życia powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzenie

m lub wychowaniem dziecka, pracujący lub przebywający poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym osoby, które przerwały 

karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, zamieszkujący na terenie gminy 

Głogów Małopolski. 

8. W okresie realizacji projektu planowane jest wsparcie dla 35 rodziców / opiekunów 

prawnych dzieci w wieku do 3 lat, w tym 7 osób bezrobotnych oraz 28 osób 

pracujących, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem 

macierzyńskim/rodzicielskim. 

9. Wsparcie w projekcie obejmuje: 

a) realizację opieki żłobkowej w oparciu o przepisy Ustawy o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3. Żłobek będzie czynny w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku, przez 10,5 godz. dziennie (od 6.30 do 17.00).  Dzieci podzielone na 2 grupy 

wiekowe: do 1,5 roku życia oraz dzieci w wieku 1,5 - 3 lata. Żłobek zapewnia zajęcia 

opiekuńcze, w tym opiekę pielęgniarską, zajęcia wychowawcze oraz zajęcia 

edukacyjne dostosowane do wieku dziecka i uwzględniające jego 

rozwój psychomotoryczny   

 b) materiały 

dydaktyczne, plastyczne, zabawki, paczki okolicznościowe, zestawy higieniczne 

(chusteczki nawilżające, kremy itp.)  
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c) wyżywienie przygotowywane bezpośrednio w kuchni Żłobka „Słoneczny Zakątek”.  

d) realizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego i zajęć tanecznych 

e) organizację zabawy Mikołajkowej, pikniku rodzinnego i spektakli dla dzieci. 

10. Celem głównym projektu jest: umożliwienie 35 rodzicom /opiekunom prawnym, w 

tym 31 kobietom z terenu gminy Głogów Małopolski powrotu na rynek pracy po przer

wie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki 

żłobkowej ich dzieciom do lat 3, w okresie IX.2021 do VI.2023 poprzez utworzenie 

nowych 30 miejsc opieki w żłobku "Słoneczny Zakątek" w Głogowie Małopolskim. 

  

II. Zasady rekrutacji 

§ 2. 

1. Decyzje o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka podejmuje Komisja Rekrutacyjna w 

składzie: Dyrektor żłobka oraz koordynator projektu.  

2. Informacja o naborze do udziału w Projekcie będzie zamieszczona na stronie 

internetowej: http://www.slonecznyzakatek-kolbuszowa.pl, 

http://www.npslonecznyzakatek.pl w siedzibie żłobka i przedszkola Słoneczny 

Zakątek" w Kolbuszowej, Majdanie Królewskim, Głogowie Małopolskim oraz Łańcucie, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Głogowie Małopolskim, PUP, tablicach ogłoszeń 

na terenie gminy, a także w prasie lokalnej. Formularz zgłoszeniowy, który stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu można pobrać ze strony 

http://www.slonecznyzakatek-kolbuszowa.pl lub odebrać w siedzibie Żłobka i 

Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej i Głogowie Małopolskim. 

3. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać poprzez składanie wypełnionych 

formularzy zgłoszeniowych rodziców / opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 

(osobiście lub przesłanie pocztą). 

4. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w terminie od 01.03.2021 r. do 

30.08.2021 r. W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie 

w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły. 

5. Przy wyborze uczestników projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

Kryteria obligatoryjne: 

a) zamieszkanie w woj. podkarpackim, na terenie gminy Głogów Małopolski. 

b) wiek dziecka, nad którym sprawowana jest opieka - od 20 tyg. do 3 lat 

c) status rodzica/opiekuna prawnego starającego się o przyjęcie do projektu (należy 

pamiętać, że kryterium musi być spełnione w dniu rozpoczęcia wsparcia tj. objęcia 

dziecka opieką żłobkową) – 

osoba powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 

wychowaniem dziecka, co należy rozumieć jako: 

- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo (w tym przebywająca na urlopie 

wychowawczym lub osoba niepracująca z powodu konieczności sprawowania opieki 

nad dzieckiem do lat 3) 

- osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim planująca powrót lub 

wejście na rynek pracy  

http://www.npslonecznyzakatek.pl/
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W przypadku większej liczby chętnych kryteria fakultatywne: 

d) posiadanie przez rodzica / opiekuna prawnego orzeczenia o niepełnosprawności– 

10 pkt. 

e) rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 8 pkt. 

f) czas pozostawania dziecka w żłobku – min. 8 godz. – 6 pkt. 

Każdemu z kryteriów fakultatywnych przypisane będą wskazane wyżej punkty. O 

pozycji na liście rankingowej decydować będzie liczba otrzymanych punktów. W 

przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

6. Żłobek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. 

7. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans płci. 

8. Zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane w biurze projektu, w 

godz. (7.00-17.00) lub nadsyłane pocztą (decyduje data wpływu) na adres: 

Przedszkole Słoneczny Zakątek ul. Handlowa 11A, 36-100 Kolbuszowa z dopiskiem 

„Rekrutacja do żłobka w Głogowie Małopolskim” 

9. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez 

rodzica/prawnego opiekuna Formularza zgłoszenia udziału w projekcie stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni przyjęci do projektu złożą deklaracje uczestnictwa w 

projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów Projektu. 

11. W przypadku braku wystarczającej liczby miejsc w żłobku zostanie utworzona lista 

rezerwowa. 

12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

13. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia Dyrektorowi Żłobka informacji o 

rezygnacji z udziału w projekcie. 

14. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie lub e-mailem 

rodzicom/prawnym opiekunom dziecka na adres e-mail podany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

15. Rodzice /opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do udzielania wszelkich 

informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu 

monitoring ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach 

projektu. 

  

III Postanowienia końcowe 

§ 3 

1. Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu. 

2. Regulamin i ewentualne jego zmiany będą dostępne w Biurze projektu - siedzibie 

żłobka przy ul. Handlowej 11 A w Kolbuszowej oraz publikowane na stronie 
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internetowej http://www.slonecznyzakatek-kolbuszowa.pl. i  

http://www.npslonecznyzakatek.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. 

 

Dyrektor Żłobka  

Ewelina Mokrzycka 

http://www.slonecznyzakatek-kolbuszowa.pl/
http://www.npslonecznyzakatek.pl/

