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Regulamin rekrutacji nr 4 

uczestników projektu pt. „Żłobek w Iławie” 

 
 
 

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady wyboru uczestników projektu pt. „Żłobek w Iławie”, realizowanego przez Gminę 
Miejską w Iławie, zwanego dalej projektem. Niniejszy Regulamin jest oparty na zapisach wniosku o 
dofinansowanie pt. „Żłobek Iławie”. 

2. Zapisy Regulaminu nie dotyczą zatem naboru do pozostałych grup, utworzonych w „Żłobku Miejskim w 
Iławie” po likwidacji Żłobka w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym w Iławie, którego działalność nie 
jest finansowana w ramach projektu. 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2. 

1. Projekt polega na zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku następującym osobom zamieszkałym 
na terenie miasta Iławy i gminy Iława: 

a) bezrobotnym, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do 
lat 3, w tym osobom, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywają na urlopie wychowawczym i jednocześnie są zarejestrowane jako bezrobotne, 

b) biernym zawodowo, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, 

c) pracującym, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym przebywającym na urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim. 

2. Maksymalny okres realizacji opieki nad dziećmi w żłobku w ramach projektu upływa w dniu 31 grudnia 
2021 roku, z zastrzeżeniem, że okres ten może ulec wydłużeniu w razie przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji projektu. Przepisy ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Po zakończeniu realizacji projektu dzieci pozostają pod opieką w żłobku na normalnych zasadach 
funkcjonujących w Żłobku Miejskim w Iławie. 

 

§ 3. 

1. Rekrutacja opiera się o 2 rodzaje kryteriów: 

a) kryteria dostępu, 

b) kryteria pierwszeństwa. 

2. Kryteria dostępu to kryteria obowiązkowe, których niespełnienie oznacza odrzucenie zgłoszenia. Kryteria 
dostępu są wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu i są one weryfikowane w I etapie oceny. 

3. Aby spełniać kryteria dostępu, kandydat do uczestnictwa w projekcie (rodzic/opiekun prawny dziecka w 
wieku do lat 3) musi spełnić jedno z wymienionych tam kryteriów a, b lub c oraz zamieszkiwać na terenie 
miasta lub gminy Iława. 

4. Ocenie pod kątem kryteriów pierwszeństwa podlegają tylko zgłoszenia spełniające kryteria dostępu. 



 

 
 
 
 

 

 
5. Kryteria pierwszeństwa to cechy premiowane przyznaniem punktów, tj.: 

a) samodzielne wychowywanie dziecka – 2 pkt., 

b) niepełnosprawność rodzica/opiekuna prawnego dziecka do lat 3 – 2 pkt., 

c) wychowywanie dziecka do lat 3 w rodzinie wielodzietnej – 2 pkt., 

d) posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka do lat 3 – 10 pkt., 

e) zamieszkanie rodzica/opiekuna prawnego dziecka do lat 3 na terenie miasta Iławy – 10 pkt. 

6. Spełnianie kryteriów dostępu i pierwszeństwa będzie oceniane na podstawie analizy dokumentów lub 
oświadczeń, wymaganych wraz ze zgłoszeniem do projektu. 

 

§ 4. 

1. Aby wziąć udział w rekrutacji należy: 

a) spełnić wymogi zawarte w § 2 niniejszego Regulaminu, 

b) prawidłowo wypełnić dokumenty zgłoszeniowe stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu 
oraz załączyć właściwe załączniki, w tym oryginał lub kopię odpisu skróconego aktu urodzenia 
dziecka, 

c) złożyć ww. dokumenty w terminie i we właściwym miejscu. 

2. W wyniku rekrutacji powstanie Lista rezerwowa. Kolejność nazwisk na obu listach zależy od liczby 
punktów przyznanych na podstawie analizy zgłoszeń do projektu. 

3. Lista rezerwowa będzie uruchamiana sukcesywnie w razie pojawiania się wolnych miejsc w ramach 
projektu. 

4. Ogłoszenia o kolejnych naborach do żłobka będą publikowane na stronie www.ilawa.pl w razie pojawiania 
się wolnych miejsc i skracania listy rezerwowej. 

 

§ 5. 

1. Wyboru uczestników projektu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Żłobka Miejskiego 
w Iławie. 

2. Od decyzji Komisji Konkursowej odwołanie nie przysługuje. 

3. Gmina Miejska Iława ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

 

http://www.ilawa.pl/

