
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 0050.64.2022

z dnia 26 września 2022 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”

Podstawa         prawna  
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2022.1324 t.j. z

dnia 2022.06.23),

2. UCHWAŁA NR XXXI/295/2021 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA 

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu 

pn. "Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca" 

nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0075/21 Nr naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21, 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

3. Kryteria rekrutacyjne zawarte w projekcie nr RPMP.08.05.00-12-0075/21 pn.: Żłobek

Samorządowy  w  Gminie  Kocmyrzów-Luborzyca  dofinansowanego  przez  Unię

Europejską  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Małopolskiego 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5

Wsparcie  na rzecz  łączenia  życia  zawodowego z prywatnym,  Typ A wsparcie  dla

tworzenia  i/lub  funkcjonowania  podmiotów opieki  nad dzieckiem do lat  3,  w tym

żłobków  (m.in.  przyzakładowych)  i  klubów  dziecięcych  oraz  działania  na  rzecz

zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B  tworzenie warunków

dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna

4. Statut Samorządowego Żłobka „Małe misie”



§ 1.

Definicje

1. Regulaminie  –  należy  przez  to  rozumieć  niniejszy  Regulamin  rekrutacji  do

projektu  Żłobek  Samorządowy  w  Gminie  Kocmyrzów-Luborzyca,  który  realizowany

będzie w okresie od dnia od 01.02.2022 do 30.09.2023 r.

2. Żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca;

3. Komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję składającą się z: 

1. Pani Anny Szymczyk-Sierak – Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją 

w Kocmyrzowie-Luborzycy

2. Pani Justyny Łakomy – Dyrektora Samorządowego Żłobka „Małe Misie”

3. Pani Jadwiga Łach – Inspektor w Centrum Zarządzania Edukacją 

w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4. Projekcie- należy przez to rozumieć Projekt nr RPMP.08.05.00-12-0075/21 pn.:

Żłobek  Samorządowy  w  Gminie  Kocmyrzów-Luborzyca  dofinansowanego  przez  Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu  Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś

Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego 

z prywatnym.

5. Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów i rodziców

zastępczych  zamieszkałych  na  terenie  województwa  małopolskiego.  Rodzic  staje  się

uczestnikiem Projektu po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

6. Rodzicu  przebywającym na  urlopie  macierzyńskim/rodzicielskim -  należy

przez to rozumieć rodzica, który w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie przebywa na

urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, natomiast do 31 stycznia 2023 r. powróci do

pracy i utrzyma  zatrudnienie,  co  potwierdzi  stosownymi  dokumentami  zgodnie  z

podpisaną umową uczestnictwa, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji.

7. Rodzicu  przebywającym  na  urlopie  wychowawczym-  należy  przez  to

rozumieć  rodzica,  który w dniu rozpoczęcia  udziału  w Projekcie  przebywa na urlopie

wychowawczym i  nie  jest  zarejestrowaną  osobą  bezrobotną  natomiast  do 31  stycznia

2023 r. powróci do pracy i utrzyma zatrudnienie, co potwierdzi stosownymi dokumentami

zgodnie z podpisaną umową uczestnictwa,  stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu

Rekrutacji.



8. Bezrobotnym- należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez pracy, gotową do

podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia. Definicja uwzględnia zarówno osoby

zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy , jak i osoby niezarejestrowane.

9. Pracującym – należy przez to rozumieć osobę, która wykonuje pracę na

podstawie umowy  o  pracę  lub  umowy  cywilno-prawnej,  za  którą  otrzymuje

wynagrodzenie lub osobę, która prowadzi działalność gospodarczą pod własną firmą.

10. Dziecko  niepełnosprawne  –  należy  przez  to  rozumieć  dziecko  posiadające

orzeczenie  o  niepełnosprawności  wydane  przez  Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekania  o

Niepełnosprawności.

11. Rodzic  niepełnosprawny  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą

orzeczenie o niepełnosprawności.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie  oraz zasady rekrutacji i rezygnacji z

uczestnictwa w Projekcie.

2. Projekt pt.: Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca współfinansowany jest

przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Projekt

realizowany  jest  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego

Funduszu  Społecznego,  w  ramach  8  Osi  Priorytetowej  Rynek  Pracy,  Działanie  8.5

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

2. W ramach Projektu utworzonych zostanie 71 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

w   Żłobku  Samorządowym  w  Gminie  Kocmyrzów-Luborzyca  –  Filia  w  Głębokiej  ,

Głęboka 1 , 32-010 Luborzyca

3. Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby powracające/wchodzące

na rynek pracy zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego, które do tej pory w

nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,

tj.  pozostające  bez  pracy,  przebywające  na  urlopie  macierzyńskim,  rodzicielskim,

wychowawczym, jak również osoby pracujące zamieszkałe na terenie województwa

małopolskiego,  którym wsparcie w postaci opieki nad dziećmi do lat 3 pomaga w

utrzymaniu zatrudnienia.

12. Projekt realizowany jest na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w okresie

od dnia 01.02.2022 do 30.09.2023 r.



4. Na  podstawie  złożonych  w  Żłobku  kart  zapisu  wraz  z  załącznikami  zostanie

wyselekcjonowana  grupa  dzieci,  która  otrzyma  największą  liczbę  punktów,  zgodnie

kryteriami określonymi w §3.

5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, które otrzymały taką samą liczbę punktów, o

przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniły wszystkie kryteria

rekrutacji, a nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc, zostaną wpisane na listę

rezerwową Projektu.

§ 3.
Kryteria rekrutacji

Kryteria kwalifikowalności

Oświadczenia osoby biorącej udział w rekrutacji do 
Projektu*
Oświadczam, że sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 3 oraz chcę powrócić/wejść
na rynek pracy po przerwie związanej z opieką/chcę utrzymać zatrudnienie 
(należy podkreślić właściwe)
Oświadczam, że mieszkam w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/pracuję/uczę się na terenie 
Województwa Małopolskiego 
(należy podkreślić właściwe)
Oświadczam, że jestem osobą pracującą przebywającą na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim/chcącą utrzymać zatrudnienie* 
(należy podkreślić właściwe)
Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez pracy:
osobą bezrobotną zarejestrowaną/osobą bezrobotną nie zarejestrowaną/osobą bierną 
zawodowo*
(należy podkreślić właściwe)
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
oraz  akceptuję jego postanowienia. 

Kryteria premiujące
zamieszkiwanie na obszarze Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca

weryfikacja na 
podstawie 
oświadczenia

☐    TAK

☐    NIE
wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to 
rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

weryfikacja na 
podstawie 
oświadczenia

☐    TAK

☐    NIE
niepełnosprawność dziecka kandydata orzeczenie o 

niepełnosprawności
☐    TAK

☐    NIE

niepełnosprawność kandydata orzeczenie o 
niepełnosprawności

☐    TAK

☐    NIE

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata 
(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w 
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka 

weryfikacja na 
podstawie 
oświadczenia

☐    TAK

☐    NIE



wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 
jego rodzicem)- 

objęcie dziecka kandydata pieczą zastępczą protokół przekazania 
dzieci do pieczy 
zastępczej

☐    TAK

☐    NIE
zgłoszenie przez kandydata 2 lub więcej dzieci do 
żłobka 

weryfikacja na 
podstawie karty 
zgłoszeniowej

☐    TAK

☐    NIE
płeć: kobieta weryfikacja na 

podstawie karty 
zgłoszeniowej

☐    TAK

☐    NIE

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt

Do rekrutacji może przystąpić oboje rodziców/opiekunów tego samego dziecka jeśli spełnia 

warunki dostępu.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście zakwalifikowanych 

decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4
Zasady naboru

1. Ze świadczeń Żłobka w ramach realizacji  Projektu mogą korzystać dzieci w wieku od

ukończenia 20 tygodnia życia przez okres od dnia 01.11.2022r. do dnia 30.09.2023r., nie

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w Projekcie w sposób

bezstronny, jawny i na warunkach jednakowych dla wszystkich kandydatów/ek, w oparciu

o dokumenty rekrutacyjne dostępne w Żłobku oraz na stronie internetowej

www.cze.edu.pl.  ;  www.malemisieluborzyca.pl.  Udział  w Projekcie  uwzględnia  zasadę

równości szans i niedyskryminacji (w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami).

W Projekcie mogą brać udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

3. Rekrutacja  odbywać  się  będzie  w  Samorządowym  Żłobku  „Małe  Misie”  Wysiołek

Luborzycki 160 B, 32-010 Luborzyca ,w dniach od 03 października do 14 października

2022  r,  w  godz.  8:00  –  15:00, jak  również  będzie  trwał  nabór  ciągły  w  przypadku

rezygnacji  uczestnika.  Dokumenty  rekrutacyjne  przyjmowane  będą  w  następujących

godzinach pracy urzędu.

4. Dokumenty  rekrutacyjne  składane  przez  osoby  chętne  do  udziału  w  Projekcie  po

zamknięciu naboru będą przyjmowane na listę rezerwową.

5. Dzieci z listy rezerwowej będą mogły być przyjęte do Żłobka w przypadku zwolnienia się

miejsca. O przyjęciu dziecka do Żłobka w trakcie trwania projektu decyduje Dyrektor

http://www.cze.edu.pl/
http://www.malemisieluborzyca.pl/


Żłobka,  a  gdy  przyjęcie  dziecka  wymaga  przeprowadzenia  zmian  organizacyjnych  w

pracy  placówki,  powodujących  dodatkowe  skutki  finansowe,  Dyrektor  Żłobka  może

przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§5.
Obowiązki kandydata

1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganej dokumentacji (aktualnej na dzień

składania,  wystawionych  z  datą  nie  późniejszą  niż  data  rozpoczęcia  rekrutacji,  tj.

03.10.2022r.

2.    W skład dokumentów rekrutacyjnych     wchodzi:  

1) Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do projektu - stanowiący załącznik nr 1

do Regulaminu Rekrutacji.

2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata - stanowiące załącznik nr 2 do Karty

Zgłoszeniowej.

3) Zaświadczenie  o  zatrudnieniu (wydane  przez  zakład  pracy,  zaświadczenie  z  KRUS o

opłacanych składkach, a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej wydruk z

CEIDG)

4) Zaświadczenie  o  przebywaniu  na  urlopie  macierzyńskim,  rodzicielskim  lub

wychowawczym  - stanowiące załącznik nr 3 do Karty Zgłoszeniowej 

5) Oświadczenie  o  wielodzietności  kandydata -  stanowiące załącznik  nr  4  do  Karty

Zgłoszeniowej.

6) Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata 

7) Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata 

8) Oświadczenie  o  samotnym  wychowywaniu  dziecka  –  stanowiące załącznik  nr  5  do

Karty Zgłoszeniowej.

9) Protokół przekazania dziecka/dzieci do pieczy zastępczej

3. Zgłoszenie,  zawierające  formularze  i  dokumenty  rekrutacyjne  niekompletne  lub

wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane. Osoba, której podanie było

niekompletne, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Dokumenty rekrutacji

należy złożyć osobiście w 



§ 6.
Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia

1. Okres wsparcia w ramach Projektu rozpoczyna się w dniu 01.11.2022r., a kończy w dniu

30.09.2023 r.

2. Za korzystanie z usług żłobka nie będą pobierane comiesięczne opłaty. W żłobku

zapewnia  się dziecku odpłatnie wyżywienie. Wpłaty dokonywane będą na rachunek

bankowy żłobka.

3. Rodzic  zakwalifikowany  do  Projektu  jest  zobowiązany  niezwłocznie,  najpóźniej  w

okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie do dostarczania Dyrektorowi

Żłobka zaświadczenia od pracodawcy o powrocie do pracy  lub oświadczenia o fakcie

poszukiwania pracy (zaświadczenia z PUP o dokonaniu rejestracji) lub jeśli to możliwe -

zaświadczenia  podmiotów,  które  realizują  projekty/inicjatywy  dotyczące  aktywizacji

zawodowej  w  szczególności  w  ramach  działania  8.2  RPO,  Poddziałania  8.4.2  RPO,

Podziałania 9.1.1 RPO, Poddziałania 9.1.2 RPO. Działania 1.1 i 1.2. Power.

4. Rodzic  ma obowiązek współpracy z  Dyrektorem Żłobka i  koordynatorem projektu  w

ramach Projektu, w szczególności jest zobowiązany do wypełniania ankiet,  formularzy,

deklaracji oraz list dostarczanych przez Dyrektora. Obowiązek ten jest aktualny przez cały

okres uczestnictwa w Projekcie.

§9.
Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla

postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem  danych  osobowych  zgromadzonych  dla  potrzeb  postępowania

rekrutacyjnego  jest  Centrum  Zarządzania  Edukacją  w  Kocmyrzowie-Luborzycy  ul.

Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów.

2. Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  jest  Michał  Skowron  tel.  12  2655080  

e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica.

4. Karty zapisu są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie

danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

5. Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja

postępowania,  są  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  uzasadnionego  interesu

realizowanego przez administratora lub do momentu cofnięcia zgody, a także przez okres

wynikający z przepisów prawa;



6. Dokumenty  kandydatów  nieprzyjętych  zgromadzone  w  celach  postępowania

rekrutacyjnego  przechowuje  się  w  Centrum  Zarządzania  Edukacją  w  Kocmyrzowie-

Luborzycy ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów przez okres roku.

7. W  przypadku  toczącego  się  postępowania  w  sądzie  administracyjnym  dokumentacja

danego kandydata jest przechowywana do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

§10.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  i  obowiązuje  przez  cały  okres
realizacji Projektu.
2. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w

przypadku  zmiany  wytycznych  lub  w  innych  uzasadnionych  przypadkach,  o  czym

zobowiązany jest poinformować uczestników.


	§ 2.
	§ 3.
	§ 4
	§5.
	§ 6.
	§9.
	§10.

