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Regulamin rekrutacji i udziału uczestników Projektu 

„Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziedmi w 

Pełczycach” 

Nr projektu: RPZP.06.07.00-32-K002/16-00 

§1 

DEFINICJE/SŁOWNICZEK 

1. Beneficjent Projektu - Gmina Pełczyce. 

2. Biuro Projektu – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja Projektu 

3. Realizator Projektu – Miejsko-Gminny Żłobek w Pełczycach. 

4. Projekt - projekt „Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad 

dziedmi w Pełczycach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Osi Priorytetowej RPZP.06.00.00 Rynek Pracy  Działania RPZP.06.07.00 Programy 

zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 w ramach 

Kontraktów Samorządowych Cel Tematyczny: 08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Cel Szczegółowy RPO WZ 2014-2020: 

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna 

wynikająca z opieki nad dziedmi do lat 3. 

5. Formularz zgłoszeniowy – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji 

uczestników do projektu (Załącznik nr 1 do regulaminu). 

6. Kandydat do Projektu - należy przez to rozumied osobę ubiegającą się o udział w Projekcie, 

która złożyła Dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do projektu. 

7. Uczestnik Projektu - osoba, z którą podpisano umowę uczestnictwa w projekcie. 

Rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku do lat 3, pragnący powrócid do pracy dzięki 

przyjęciu dziecka do żłobka, zakwalifikowany do wsparcia w wyniku procesu rekrutacji 

zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyjętymi kryteriami uczestnictwa. 

8. Umowa uczestnictwa w projekcie – umowa podpisywana pomiędzy Realizatorem a 

Uczestnikiem w chwili przystąpienia do Projektu (Załącznik nr 2). 

9.  Strona internetowa projektu - należy przez to rozumied stronę internetową 

www.przedszkolepelczyce.edu.pl – zakładka: Żłobek. 

10. Oświadczenia Uczestnika Projektu – dokumenty podpisywane przez uczestnika z chwilą 

przystąpienia do Projektu (Załącznik nr 3i 4 do regulaminu). 

11. System SL2014 - centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania 

Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą. 

12. Statut Miejsko-Gminnego Żłobka - przyjęty uchwałą nr XX.145.2017 Rady Miejskiej w 

Pełczycach z dnia 8.06.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

13. Regulamin żłobka - Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Żłobka. 

14. Dane osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwane RODO. 

§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Rekrutacji i udziału uczestników Projektu obowiązujący do Projektu, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie, wzory  

dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Okres realizacji Projektu w Żłobku: 04.12.2017 – 31.08.2019. 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz przez budżet paostwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka nie wnoszą opłat za wyżywienie dziecka w żłobku oraz 

żadnych innych kosztów związanych z jego pobytem w żłobku. 

5. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce, nieaktywnych 

zawodowo z powodu opieki na dzieckiem do lat 3, w tym biernych zawodowo (w tym osób 

przebywających na urlopach wychowawczych) i bezrobotnych oraz pracujących 

przebywających na urlopach macierzyoskich lub rodzicielskich. 

6. Projekt przewiduje utworzenie miejsc opieki żłobkowej, w sumie 22 miejsc, oraz objęcie 

wsparciem: 

1) 15 opiekunów w pierwszym roku realizacji Projektu 

2) 7 opiekunów w drugim roku realizacji Projektu 

7. Okres opieki w żłobku w ramach Projektu trwa od 04.12.2017 r. do 31.08.2019 roku, z 

zastrzeżeniem, iż opieka nad danym dzieckiem w ramach Projektu nie może trwad dłużej niż 

12 miesięcy. W przypadku zmiany okresu opieki, nowy termin zostanie podany na stronie 

internetowej Projektu. 

8. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest zapoznad się z niniejszym 

Regulaminem i zaakceptowad jego postanowienia w przyjętym brzmieniu. 

9. Aktualizacja Regulaminu i wszelkich dokumentów związanych z rekrutacją i udziałem w 

Projekcie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 

10. Harmonogram rekrutacji i bieżące informacje o rekrutacji publikowane są na stronie 

internetowej Projektu. 

11. Podczas rekrutacji w ramach Projektu pierwszeostwo mają rodzice/prawni opiekunowie 

dziecka niepełnosprawnego oraz rodzice/prawni opiekunowie niepełnosprawni pod 

warunkiem spełniania kryteriów formalnych przyjęcia do Projektu. 

12. Projekt gwarantuje min. 40% miejsc dla rodziców/prawnych opiekunów mających status 

osoby bezrobotnej. 

13.  Docelowo w ramach projektu przyjętych zostanie co najmniej 22 osoby.  

14.  Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2    73-

260 Pełczyce. 
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§3 

PROCEDURA REKRUTACJI DO PROJEKTU 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka.  

2. Etapy procesu rekrutacji Uczestników Projektu: 

I ETAP 

Akcja informacyjno-rekrutacyjna, przyjmowanie dokumentów zgłoszeo i dokumentów 

rekrutacyjnych: 

1) dokumenty rekrutacyjne przyjmowane sąw godz. od 9:00 do 15:00 lub w terminie podanym 

na stronie internetowej Projektu, tzw. Rekrutacja na miejsca wolne od 1.09.2018 r. 

2) miejsce przyjmowania dokumentów i udzielania informacji: 

 Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach przy ul. B. Chrobrego 17       

3) dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie Realizatora oraz do pobrania na 

stronie(http://www.przedszkolepelczyce.edu.pl) 

4) informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej Projektu 

(http://www.przedszkolepelczyce.edu.pl) oraz w Biurze Projektu. 

II ETAP 

Formalna ocena zgłoszeo. Weryfikacja kryteriów formalnych rekrutacji do projektu (spełnia/nie 

spełnia). Wszystkie kryteria formalne muszą byd spełnione łącznie: 

1) rodzic/opiekun prawny dziecka do lat 3 - mieszkaniec Gminy Pełczyce w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego, 

2) zgłoszenie dziecka do żłobka oraz złożenie formularzy rekrutacyjnych w formie 

pisemnej,  

3) rodzic/opiekun prawny - osoba bezrobotna lub bierna zawodowo (w tym osoby na 

urlopach wychowawczych), lub rodzic/opiekun prawny – osoba pracująca, która 

przerwała karierę zawodową ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem i 

przebywa na urlopie macierzyoskim lub rodzicielskim. 

ETAP III 

Stworzone zostały  dwie listy rankingowe, tak by zagwarantowad 40% li mit uczestników 

będących bezrobotnymi w chwili przystąpienia do projektu. Jedna lista rankingowa dla 

bezrobotnych rodziców/opiekunów, a druga dla  rodziców/opiekunów, którzy powracają 

do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.  

Do projektu zakwalifikowane zostanie: 

- pierwszych 9 osób z listy niepracujących planujących znalezienie zatrudnienia, 

- pierwszych 13 osób z listy pracujących powracających do pracy 
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Selekcja uczestników (kryteria punktowane). Kryteria te nie są obowiązkowe ale wpływają na pozycję 

na liście rankingowej i rezerwowej: 

1) rodzic/ opiekun prawny zamieszkały na obszarze wiejskim – 15 punktów 

2) rodzic/opiekun prawny z niepełnosprawnościami – 10 punktów, 

3) płed - kobieta – 10 punktów, 

4) oboje rodzice/opiekunowie pracują lecz w momencie zgłoszenia jeden z nich przebywa na 

urlopie macierzyoskim/rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu Kodeksu Pracy – 5 

punktów  

5) rodzina korzysta z pomocy OPS – 5 punktów 

6) rodzina jest wielodzietna (3 lub więcej dzieci) - 5 punktów,  

 w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej/rezerwowej decyduje czas 

oczekiwania na przyjęcie dziecka na podstawie złożenia formularza rekrutacyjnego do Projektu. 

ETAP IV 

Wybór uczestników projektu. 

1) ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeo Realizatora Projektu.  

2) procedura odwoławcza. Odwołania wyłącznie w formie pisemnej przyjmuje Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Żłobka w Pełczycach, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dniaogłoszenia 

wyników rekrutacji, 

3) złożenie przez uczestników na dzieo rozpoczęcia wsparcia wymaganych 

deklaracji,oświadczeo i zaświadczeo oraz podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie, 

4) złożenia i podpisania wszelkich dokumentów wymaganych w procedurze naboru dożłobka   

zgodnie z postanowieniami Statutu Miejsko-Gminnego Żłobka w Pełczycach. 

ETAP V 

Rekrutacja uzupełniająca (jeśli wystąpi taka potrzeba). 

ETAP VI 

Rekrutacja ciągła po zakooczeniu pierwszej rekrutacji do Projektu. Termin etapu VI zostaniepodany 

do wiadomości na stronie internetowej Projektu. Osoby zgłaszające się na tym etapiebędą 

dopisywane do Listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeo i według przysługującejpunktacji. Z tej listy, 

w miarę kooczenia udziału w Projekcie przez jego Uczestników, doProjektu kwalifikowane będą 

kolejne osoby według kolejności obowiązującej na w/w Liścierezerwowej. 

§4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. W Projekcie mogą wziąd udział jedynie osoby, które wyraziły chęd udziału w Projekcie,złożyły 

wymagane dokumenty rekrutacyjne i spełniły warunki określone w procedurzerekrutacyjnej 

zawarte w § 3. 
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2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie umowy uczestnictwa w 

projekciezawierającej zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia przez osobę bezrobotną w 

ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia wsparcia. Brak podjęcia zatrudnienia w tymczasie skutkuje 

rozwiązaniem umowy.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie umowy uczestnictwa w 

projekciezawierającej zobowiązanie do powrotu do pracy przez osobę pracującą 

przebywającą na urlopiemacierzyoskim, rodzicielskim lub bierną zawodowo (przebywającą 

na urlopie wychowawczym, która przerwała karierę zawodową ze względu na koniecznośd 

wychowywania dziecka) w ciągu 35 dni od przystąpienia do projektu. Brak powrotu do 

pracyskutkuje rozwiązaniem umowy. 

4. Podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu jest monitorowane przez 

całyokres udziału w Projekcie. Uczestnik na każde wezwanie lub w terminach określonych 

wumowie uczestnictwa przedkłada zaświadczenie o zatrudnieniu. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Statutu Miejsko-

Gminnego Żłobka w Pełczycach oraz Regulaminu Żłobka. 

§5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy uczestnictwaw 

Projekcie, 

b) przyjęcia jego dziecka do Żłobka objętego Projektem i objęcia go opieką zgodniez 

Regulaminem żłobka, 

c) zgłaszania uwag, komentarzy i sugestii dotyczących przewidzianych działao w 

ramachProjektu, 

d) rezygnacji z udziału w Projekcie w razie zaistnienia ważnych przyczyn. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

a) złożenia u Realizatora Projektu podpisanego kompletu Dokumentacji rekrutacyjnej,  

w szczególności prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy uczestnictwa w 

Projekcie, 

b) przekazania Realizatorowi Projektu niezbędnych danych osobowych w 

wypełnionejDokumentacji rekrutacyjnej, w szczególności w Formularzu 

rekrutacyjnym i wyrażeniuzgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji Projektu, 

c) niezwłocznego informowania Realizatora Projektu o zaistniałej zmianie statusu na 

rynkupracy, zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mied 

wpływ napoprawną realizację Projektu, 

d) udostępniania danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, w 

tymdanych wymaganych w systemie SL2014, 

e) wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i jego dziecka do 

celówzwiązanych z realizowanym Projektem, zgodnie z zasadami RPO WZ 2014-2020, 

f) dbania o dobry wizerunek Projektu poprzez przekazywanie rzeczowych informacjio 

Projekcie i zachowanie poufności w zakresie informacji pozyskanych w wyniku 
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uczestnictwa w Projekcie współfinansowanego w ramach środków Europejskiego 

FunduszuSpołecznego dotyczących innych Beneficjentów lub osób/instytucji 

zaangażowanychw realizację Projektu, 

g) podjęcia zatrudnienia lub powrotu do pracy w związku z oddaniem dziecka pod 

opiekę Żłobka  

3. Uczestnik może zostad skreślony z Listy Uczestników Projektu w przypadku 

naruszeniapostanowieo niniejszego Regulaminu Rekrutacji i Umowy uczestnictwa w 

Projekcie. 

4. Na podstawie zweryfikowanych informacji potwierdzających faktyczne złamanie przez 

danąosobę postanowieo niniejszego Regulaminu i Umowy uczestnictwa w Projekcie, 

stosownądecyzję o wykreśleniu Uczestnika Projektu z Listy Uczestników Projektu może 

podjąd Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Pełczycach. 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania 

Projektu,w szczególności z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie 

podpisanejz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, zmian we wniosku o 

dofinansowanie, zmianyWytycznych krajowych, przepisów prawa krajowego lub w wyniku 

zaleceo instytucjiuprawnionych do kontroli Projektu. Terminy rekrutacji mogą ulegad 

zmianom jeśli nie naruszająpostanowieo wniosku o dofinansowanie Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu i 

zaprzestaniaudzielania wsparcia w ramach Projektu w razie rozwiązania umowy o 

dofinansowaniez Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

niniejszymRegulaminem, w tym ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do 

RealizatoraProjektu, reprezentowanego przez Dyrektora  Miejsko- Gminnego Żłobka w 

Pełczycach. 

5. W przypadkach o których mowa w ust. 2 i 3 osobom korzystającym z oferowanego wsparciaw 

ramach Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Realizatora Projektu. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można uzyskadosobiście/telefonicznie w Biurze 

Projektu w Pełczycach ul. Rynek Bursztynowy 2. 

7. Integralną częścią Regulaminu są jego załączniki: 

a. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) 

b. Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 2) 

c. Oświadczenie  uczestnika projektu dotyczące zgody na udział w projekcie  (Załącznik 

nr 3) 

d. Oświadczenie  uczestnika projektu dotyczące danych osobowych  (Załącznik nr 4) 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy 

KodeksuCywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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9. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu 

 

 

 

Pełczyce, dnia ……………………………………………….   Zatwierdzam Regulamin 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka  


