„Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy”
Nr umowy: RPOP.07.06.00-16-0012/18-00

Regulamin rekrutacji dzieci do nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w Żłobku Nr 3 przy ul. Piotra Skargi 25
w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu „Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do
pracy”

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin zakłada zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w ramach projektu „Żłobek dla
malucha szansą na powrót rodzica do pracy” realizowanego na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Działanie 7.6
Godzenie życia prywatnego i zawodowego.
3. Projekt zakłada utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603
z późn. zm.).
§2
Zakres wsparcia w ramach projektu
1. W ramach projektu wsparcie skierowane jest do uczestników projektu – rodziców
dziecka/opiekunów prawnych dziecka.
2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka otrzymują wsparcie w postaci objęcia jego dziecka w wieku
do lat 3 żłobkową opieką instytucjonalną (tj. opieką nad dzieckiem zorganizowaną w formie żłobka).
Celem wsparcia jest umożliwienie uczestnikom projektu powrotu na rynek pracy.
3. Wsparcie udzielane będzie w miejscu i w godzinach pracy Żłobka nr 3 przy ul. Piotra Skargi 25
w Kędzierzynie-Koźlu, w którym projekt jest realizowany.
4. Dzieci uczestników projektu przyjmowane są do grup w żłobku według zbliżonego wieku oraz
rozwoju psychofizycznego.
5. Z uczestnikami projektu – rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci objętych opieką żłobkową
zawiera się umowy w sprawie korzystania z usług żłobka.
6. Uczestnik projektu ponosi opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie w żłobku zgodnie
z wysokością opłat i w terminach ustalonych dla danego żłobka.
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§3
Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
1. Projekt zakłada utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2 grupach
wiekowych dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, które będą uruchomione
w Żłobku nr 3 przy ul. Piotra Skargi 25 w Kędzierzynie-Koźlu.
2. W projekcie mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3:
a) którzy po zakończonym urlopie macierzyńskim/rodzicielski/wychowawczym planują powrót na
rynek pracy;
b) pracujący.
3. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej za pomocą udostępnionej rodzicom/opiekunom
prawnym dzieci strony internetowej.

4. W przypadku braku możliwości technicznych zapisu elektronicznego (brak sprzętu, brak dostępu
do sieci Internet itp. w miejscu zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) dopuszcza się możliwość
złożenia wniosku w Żłobku nr 3 przy ul. Piotra Skargi 25 w Kędzierzynie-Koźlu. W takim przypadku
wniosek jest wprowadzany do w/w systemu zapisów przez Dyrektora, bądź osobę przez niego
upoważnioną.
5. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres realizacji
projektu.
6. Rekrutacji dokonuje się wśród osób, które za pomocą strony internetowych zapisów do żłobka
wypełniły Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka wraz ze stosownymi załącznikami określającymi
spełnienie przez nich kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
7. Rekrutacja dokonywana jest poprzez ocenę spełnienia przez osobę, która złożyła komplet
dokumentów rekrutacyjnych do żłobka kryteriów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2. O przyjęciu na
nowo utworzone miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 decyduje liczba punktów uzyskanych na
podstawie tych kryteriów.
8. Rodzic dziecka/opiekun prawny dziecka w wieku do lat 3, biorący udział w rekrutacji do
nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 przy ul. Piotra Skargi 25
w Kędzierzynie-Koźlu, spełniający kryteria, o których mowa w § 3 zobowiązany jest do podpisania
deklaracji uczestnictwa w projekcie.
9. Termin rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie określa data podpisania deklaracji uczestnictwa
w projekcie.
10. Przyjęcia do Żłobka odbywają się w miarę posiadanych wolnych miejsc.
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§4
Kryteria rekrutacji do nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku
nr 3 przy ul. Piotra Skargi 25 w Kędzierzynie-Koźlu
1. Podczas rekrutacji w stosunku do osób, które złożyły komplet dokumentów rekrutacyjnych do
Żłobka będą stosowane następujące kryteria punktowane (najwyżej punktowane):
a) zamieszkiwanie na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle,
b) bycie rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 planującym powrót na rynek pracy,
tj. w momencie przystąpienia do projektu będącym w trakcie przerwy związanej z urlopem
macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym (planowany powrót do pracy po urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym nie może przekraczać trzech miesięcy
kalendarzowych od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie),
c) osiąganie niskich dochodów ustalanych w oparciu o próg interwencji socjalnej, weryfikowanych na
podstawie stosownego oświadczenia.
2. Pozostałe kryteria (najniżej punktowane) brane pod uwagę w procesie rekrutacji to:
a) rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
b) jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest zatrudniony lub uczy się w trybie dziennym,
lub świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzący pozarolniczą działalność
gospodarczą,
c) rodzic opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko, którego dotyczy wniosek,
d) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo uczęszczające do żłobka w roku, w którym
dziecko ma być przyjęte,
e) dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie zastępczej,
f) dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzica lub opiekuna prawnego z orzeczona
niepełnosprawnością,
g) dziecko, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.
§5
Obowiązki uczestnika projektu
1.Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania wszelkich dokumentów
niezbędnych do realizacji niniejszego projektu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach mogących zakłócić dalszy
udział w projekcie.
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§6
Postanowienia końcowe
1.Regulamin obowiązuje od 13 marca 2019 r.
2. Zasady i warunki uczestnictwa w projekcie ujęte w niniejszym regulaminie są obowiązujące przez
cały okres realizacji projektu.
3. Wszelkie zmiany do regulaminu zostaną wprowadzone poprzez przygotowanie i opublikowanie
jego nowej wersji.
4. Zmiany w niniejszym regulaminie są wiążące od momentu upublicznienia jego nowej wersji na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz na stronach
internetowych żłobków.
5. Niniejszy regulamin udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle, na stronach internetowych żłobków w Kędzierzynie-Koźlu.
6. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
- załącznik nr 1 – wniosek o przyjęcie do Żłobka;
- załącznik nr 2 – kryteria przyjęcia do Żłobka – opis i punktacja;
- załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące osiąganych dochodów;
- załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące terminu powrotu do pracy.

