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§ 1  

PRZEDMIOT REGULAMINU 

Niniejszy regulamin określa zasady/kryteria rekrutacji do projektu Niepubliczny żłobek „Gwiazdeczka” w 

Legnicy  (zwanego dalej „Projektem”), realizowanego w ramach działania 8.4 Godzenie życia zawodowego 

i prywatnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Numer projektu 

RPDS.08.04.01-02-0067/17 

1. Przedmiotem regulaminu jest określenie kryteriów i warunków jakie należy spełnić  

w procesie rekrutacji do I etapu projektu oraz przedstawienie procedury rekrutacyjnej. 

2. II etap projektu zakłada wsparcie w postaci udostepnienia 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 oraz uzupełnienie miejsc, które zostały zwolnione dot. etapi I w Niepublicznym Żłobku 

„Gwiazdeczka” w okresie od stycznia 2020 r. do końca września 2020 r. 

3. Udział w Projekcie, a tym samym we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu jest bezpłatny. 

4. Warunki udziału w Projekcie określa odrębny Regulamin – Regulamin Udziału w Projekcie. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. na terenie województwa 

dolnośląskiego w Gminie Legnica. 

6. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez: 

• Lidera projektu:  Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” z siedzibą w Kunicach 

 

 

§ 2 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU  

1. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 40 osób zamieszkujących Gminę Legnica 

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, którzy pozostają bez zatrudnienia lub chcą 

powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, poprzez 

utworzenie Niepublicznego Żłobka „Gwiazdeczka”. 

2. Cel projektu realizowany będzie poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 
poz. 235 z późniejszymi zmianami) na terenie Gminy Legnica. 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W REKRUTACJI 
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1. Uczestnikami procesu rekrutacyjnego do Projektu mogą zostać osoby fizyczne, które spełniają łącznie 

wszystkie kryteria podstawowe: 

• powracają na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i 

sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 lub osoby pozostające bez zatrudnienia i 

sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 

• zamieszkujące na terenie Gminy Legnica w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

 

2. Projekt jest adresowany w szczególności do osób które spełniają kryteria dodatkowe: 

a. kobiety - (co najmniej 75 proc. UP) 

b. posiadają status osoby z niepełnosprawnością - (co najmniej 5 proc. UP) [wymagane aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny – kserokopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem] 

c. powracają na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i 

sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3- (co najmniej 77 proc. UP ) [wymagane 

zaświadczenie z zakładu pracy/ZUS potwierdzające przebywanie na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym – oryginał] 

d. pozostają bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - (co najmniej 22 

proc. UP) [w przypadku osób zarejestrowanych w PUP wymagane zaświadczenie 

potwierdzające fakt zarejestrowania – oryginał] 

3. W przypadku zaświadczeń z zakładu pracy / ZUS / PUP należy przedłożyć aktualny dokument tj. wydany 

nie wcześniej niż 27 lipca 2020 r. Zgłoszenia zawierające nieaktualne załączniki będą odrzucane. 

 

 

§ 4  

REKRUTACJA DO PROJEKTU 

1. Rekrutacja będzie odbywać się w okresie od 28 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 roku. 

2. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w terminie od 28lipca  2020 r. do 4 

sierpnia 2020 roku w Niepublicznym Żłobku „Gwiazdeczka” w Legnicy przy ul. Jordana 7/1a. 

3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń rekrutacyjnych (300 % liczby miejsc), Realizator ma prawo do 

wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. 

4. Do II etapu projektu w procesie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 16 Uczestników Projektu oraz 

8 Uczestników Projektu do uzupełnienia I etapu. 
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5. Jeśli w wyznaczonym terminie nie uda się zrekrutować liczby uczestników określonej w pkt. 4 

realizatorzy projektu przeprowadzą rekrutację dodatkową. Warunki, termin i tryb rekrutacji 

dodatkowej zostaną określone w odrębnym regulaminie. 

6. Rekrutacja do projektu obejmuje ocenę formularzy rekrutacyjnych. 

7. W celu przystąpienia do projektu kandydat musi wypełnić Formularz Rekrutacyjny dostępny na 

stronie internetowej www.zlobekkrasnoludek.pl   

8. Formularz rekrutacyjny zawiera pytania i oświadczenia weryfikujące spełnienie warunków formalnych 

Projektu, kryteriów (przynależność do grupy docelowej i brak przesłanek wyłączenia z możliwości 

udziału w Projekcie) określonych w § 3. 

9. Spełnienie kryteriów z § 3 ust. 1 będzie oceniane metodą 1-0 (spełnia – nie spełnia). Niespełnienie, 

któregokolwiek z zawartych kryteriów wyklucza z możliwości uczestnictwa w projekcie. 

10. Dodatkowo każdy z kandydatów do uczestnictwa w projekcie może otrzymać punkty za spełnianie 

kryteriów dodatkowych wskazanych w § 3 ust. 2:  

a. kobiety (+4 punkty) 

b. os. powracająca na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, 

wychowawczych sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (+6 punktów) 

c. os. pozostająca bez zatrudnienia i sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (+3 

punkty) 

d. osoba z niepełnosprawnością (+5 punkty) 

11. Lider nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 

przez Kandydata na Uczestnika Projektu.  

12. Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście w Niepublicznym Żłobku 

„Gwiazdeczka” w Legnicy przy ul. Jordana 7/1a od 28 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 roku w 

godzinach 7: 00 – 15:00. 

13. Sposób opisu koperty: Na kopercie należy umieścić tylko i wyłącznie napis „Niepubliczny Żłobek 

„Gwiazdeczka” w Gminie Legnica – rekrutacja”.   

14. Za komplet dokumentów poddanych ocenie formalnej uważa się wypełniony/kompletny 

Formularz wraz z załącznikami złożony w prawidłowo opisanej zaklejonej kopercie. 

15. Osoba przyjmująca zgłoszenie umieści na kopercie datę i godzinę (w formacie dd-mm-rrrr i 

hh:mm) wpływu wraz z parafą. 

16. Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie podlegają ocenie. 

 

 

§ 5 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 

http://www.zlobekkrasnoludek.pl/
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1. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w 

formularzu traktowany jest jako błąd formalny i skutkuje odrzuceniem formularza i odstąpieniem od 

jego oceny. 

2. Oceny formularzy rekrutacyjnych pod kątem spełniania kryteriów formalnych i uzyskania 

dodatkowych punktów dokona Zespół Rekrutacyjny w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia 

przyjmowania zgłoszeń. 

3. Od oceny dokonanej przez Zespół Rekrutacyjny nie przysługuje odwołanie. 

4. Po zakończeniu oceny zostanie utworzona lista rankingowa. O zakwalifikowaniu się do udziału w 

projekcie decyduje kolejność na liście rankingowej.  

5. W procesie rekrutacyjnym zakwalifikowanych do udziału zostanie 24 osób sklasyfikowanych na 

pierwszych 24 miejscach listy. Pozostałe osoby trafią na listę rezerwową.  

6. W przypadku uzyskania na etapie oceny formularzy przez kandydatów tej samej liczby punktów o 

miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu dokumentów aplikacyjnych.  

7. Lista rankingowa i lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej. 

8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty e-

mail lub telefonicznie o terminie spotkania w celu uzupełnienia i podpisania dokumentów udziału w 

projekcie. 

9. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania 

deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz 

innych wymaganych umów, które będzie precyzowała wzajemne prawa i obowiązki.  

10. Ponadto w celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika projektu realizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do wymagania odrębnych zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy aktualnych na 

dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie. 

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie/wykluczenia z uczestnictwa w projekcie któregoś 

z Uczestników, na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

 

 

§ 6 

POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do odwołania i/lub zakończenia/zawieszenia procesu 

rekrutacji na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję ostateczną podejmuje Koordynator 

Projektu. Prawo do interpretacji zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie koordynatorowi projektu. 

Decyzja Koordynatora Projektu jest ostateczna. 
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3. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji na każdym jej etapie. 

Informacja o aktualizacji regulaminu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie lidera.  

 

 

 


