
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji dziecka – 

Uczestników/Uczestniczek projektu oraz uczestnictwa  w projekcie „ Mama wraca do pracy - dzieci idą 

do Misia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10; Działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi w wieku  do 3 lat;  nr RPLD.10.01.00-10-C030/19. 

2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 

3. Beneficjentem projektu jest P.P.H.U Arfit Beata Woźniaczek. 

4. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku 

do lat 3 z terenu gminy i miasta Kutno poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w nowoutworzonych 

miejscach opieki w okresie od 01.06.2020 do 31.05.2022 poprzez utworzenie 22 nowych miejsc opieki 

w mieście Kutno. 

5. Okres realizacji projektu: od dnia 01.06.2020 r. do 31.05.2022 r.  

6. Biuro Projektu:  Żłobek ul. Dojazd 5; 99-300 Kutno.  

 

§ 2 

Zakres usług oferowanych w projekcie 

1. W projekcie będzie zapewnione bieżące funkcjonowanie żłobka oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci. 

2. W ramach projektu założono następujące zajęcia dodatkowe dla dzieci: 

- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające – 65 zajęć 

- zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjne – 65 zajęć 

 

Wskaźniki rezultatu:  

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

lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 16 osób.  

• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu- 
6 osób. 

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

dofinansowania ze środków EFS– 22.  
 
 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1.  Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu gminy i miasta Kutno, wpisujących się w definicje z    

regulaminu konkursu: 

- osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 tj. 16osób (16K). 

- osoby bezrobotne lub bierne zawodowe, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę 

w wejściu na rynek pracy tj.6osób (5K,1M)  

2.   Rekrutacja do projektu odbywa się od 01.06.2020 do 31.07.2020. 

3. Terminy, o których mowa w punkcie 2. może ulec przesunięciu, a także wydłużeniu, o czym Beneficjent 

poinformuje poprzez wywieszenie stosownej informacji w biurze projektu lub na stronie internetowej.  

4. Rekrutacja będzie przeprowadzona w sposób otwarty, z uwzględnieniem zasad równych szans, w tym 

zasadą równości płci, wszyscy kandydaci będą mieli równy dostęp i równe prawa. W ramach rekrutacji 

nie będzie faworyzowana żadna płeć, ani rodzaj niepełnosprawności.  

5. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta, w składzie 

dwuosobowym: dyrektor żłobka – przewodniczący komisji i Pani Ewa Wojtczak- Szczęsna- członek 

komisji rekrutacyjnej. 



 
6. Kryteria rekrutacji:  

 

Osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie musi spełnić wszystkie formalne kryteria. 

kryteria formalne (0 – nie spełnia kryterium; 1 spełnia kryterium): 

a) zamieszkuje na terenie gminy lub miasta Kutno; 

b) sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 3; 

c) deklaruje chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. 

(złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z deklaracją chęci powrotu lub wejścia na rynek 

pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem) 

d) potwierdzenie statusu na rynku pracy: 

- Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim- wymagane jest dostarczenie zaświadczenia 

zakładu pracy, 

- Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy– wymagane jest dostarczenie zaświadczenie z 

PUP, 

- Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – wymagane jest dostarczenie 

oświadczenia wypełnionego przez Uczestników. 

- Osoba pracująca, sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 3- wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy 
 

Kryteria punktowe udziału w projekcie: 

a) kobiety powracające na rynek pracy + 7 pkt; 

b) osoby samotnie wychowujące dziecko + 5 pkt. 

c) osoby wychowujące dziecko z niepełnosprawnościami +4pkt. 

 

7. Dokumenty rekrutacyjne (dostępne elektronicznie na stronie internetowej http://mis-
przedszkole.pl/zlobek/rekrutacja oraz w biurze projektu w wersji papierowej tj. w Żłobek Miś ul. 

Dojazd 5; 99-300 Kutno)  mogą być składane: osobiście w biurze projektu, pocztą elektroniczną 

(zlobek@mis-przedszkole.pl) lub przesyłką pocztową na adres biura: Żłobek Miś ul. Dojazd 5; 99-300 

Kutno:  

a)   Komplet dokumentów podstawowych: 

- Deklaracja udziału w projekcie,  

- Oświadczenie uczestnika projektu, 

- Formularz zgłoszeniowy,  

- Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka w Kutnie.  

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

b)    Dodatkowo konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzający status na rynku pracy: 

- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osoby pracującej) 

- zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 

- zaświadczenie z PUP w Kutnie (w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji urzędu 

pracy) 

- oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy  

 

c)   jeśli dotyczy: 

- oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko 

 

 

8. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie kompletu dokumentów podstawowych (pkt. 7a) wraz z 

dokumentami potwierdzającymi status na rynku pracy (pkt. 7b) oraz w przypadku osób samotnie 

wychowujących dziecko odpowiednie oświadczenie (pkt. 7c). Dokumenty powinny potwierdzać 

spełnienie kryteriów formalnych i punktowych opisanych w pkt. 6. 

9. Wniosek o udział w projekcie niespełniający warunków regulaminu nie będzie rozpatrywany. Złożone 

dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 

10. O zakwalifikowaniu do projektu Komisja rekrutacyjna powiadamia rodzica: osobiście lub drogą 

elektroniczną lub telefonicznie. 

http://mis-przedszkole.pl/zlobek/rekrutacja
http://mis-przedszkole.pl/zlobek/rekrutacja
mailto:zlobek@mis-przedszkole.pl


 
11. Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, rodzice zobowiązani będą do podpisania Umowy 

uczestnictwa,  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania wsparcia. 

12. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału 

w projekcie. 

13. Odmowa podania danych osobowych mojego dziecka oraz moich oznacza brak możliwości uczestnictwa 

w projekcie. 

14. W przypadku liczby Wniosków przekraczającej liczbę miejsc, powstaną listy rezerwowe (od najwyższej 

do najniższej liczby punktów). 

15. W przypadku takiej samej liczby punktów liczy się kolejność zgłoszeń.  

16. Z prac Komisji rekrutacyjnej zostanie stworzony protokół. 

 

 

§ 4 

Regulacje pozostałe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Beneficjent projektu ma możliwość dokonania zmian w Regulaminie, o czym powiadamia Rodzica 

dziecka poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Beneficjenta lub Żłobka. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy aktów prawnych                                       

i dokumentów programowych dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. r. …………………………          ……………….…………………… 
DATA                                        MIEJSCOWOŚĆ                    CZYTELNY PODPIS RODZICA 

 

 

 

 


