
 

 
 
 

Projekt: Żłobek w Iławie 
 

Beneficjent: Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 

 
rekrutacja nr 4 

Zgłoszenie do projektu „Żłobek w Iławie” 
 
 Składając niniejszy dokument wraz z załącznikami zgłaszasz się do udziału w projekcie „Żłobek w Iławie”, w 

ramach którego zapewnimy opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobku, zwiększając szanse na podjęcie pracy, 
powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia 38 rodziców/opiekunów prawnych tych dzieci. Zgłoszenie 
powinien zatem wypełniać tylko ten rodzic/opiekun prawny, który spełnia niżej opisane warunki. 

 Zgłoszenie należy wydrukować na drukarce NIEKOLOROWEJ, wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, uzupełnić 
wymaganymi załącznikami oraz złożyć od 17 listopada 2021 od godz. 10:00 do 24 listopada 2021 do godz. 14:00 
w Żłobku Miejskim w Iławie przy ul. Bohaterów Westerplatte 5, 14-200 Iława. 

 

Część A: RODZIC / OPIEKUN PRAWNY DZIECKA 

Imię i nazwisko  
rodzica dziecka / opiekuna prawnego dziecka: 

 

Pełen adres zamieszkania 
wraz z miejscowością: 

 

Numer PESEL:  

Numer telefonu:  Adres email:  

 

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM (proszę wybrać jedną z poniższych opcji, wstawiając znak X w polu z lewej strony): 

 1) osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną), pozostającą poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Mieszczą się tu 

również osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na 
urlopie wychowawczym i jednocześnie są zarejestrowane jako bezrobotne 

Jeżeli wybrano ten status, należy złożyć poniższe załączniki: 

Załącznik 1A → zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej 
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – wymagany tylko od zarejestrowanych. Osoby 
niezarejestrowane w urzędzie pracy składają tylko załącznik 1B 

Załącznik 1B → oświadczenie, że dana osoba faktycznie pozostaje bez pracy i jest gotowa do podjęcia pracy 
i aktywnie poszukuje zatrudnienia 

lub 

 2) osobą bierną zawodową, pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 
opieki nad dziećmi do lat 3 

Osoba bierna zawodowa to osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna. Uwaga - osoby będące na urlopie 
wychowawczym są uznawane za bierne zawodowo i powinny zaznaczyć ten status (chyba, że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne - wówczas należy wybrać status nr 1) oraz załączyć zaświadczenie od 
pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym (oryginał) – wg wzoru pracodawcy. 

Jeżeli wybrano ten status, należy złożyć poniższy załącznik: 

Załącznik 2 → oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo 

lub 

 3) osobą pracującą, sprawującą opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym przebywającą na 
urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim 

Jeżeli wybrano ten status, należy złożyć 1 z poniższych załączników: 

Załącznik 3A → zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 
zawierające m.in. okres przebywania na urlopie (oryginał) – wg wzoru pracodawcy 

Załącznik 3B → zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu – wg wzoru pracodawcy 

 



 

 
 
 

PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE: 

Treść oświadczenia: TAK NIE 

Jestem gotowy(a) do utrzymania pracy / podjęcia pracy / powrotu do pracy   

Samodzielnie wychowuję dziecko   

Jestem osobą niepełnosprawną (należy załączyć kopię stosownego zaświadczenia)   

Wychowuję łącznie ________ dzieci (należy wpisać liczbę wszystkich wychowywanych dzieci do 18. roku życia) 

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie www.ilawa.pl listy rezerwowej, zawierającej 
imię i nazwisko mojego dziecka (pod warunkiem, że to dziecko znajdzie się w tym gronie). 

W razie udzielenia odpowiedzi NIE, z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, które znalazły się na obu 
ww. listach, skontaktujemy się telefonicznie. 

  

Należy wstawić znak X lub V pod TAK lub pod NIE. W razie braku zaznaczenia odpowiedzi, przyjmiemy, że odpowiedziano NIE. 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 
data czytelny podpis 

 
Część B: DZIECKO, nad którym ma być sprawowana opieka w żłobku 

Imię/imiona i nazwisko DZIECKA:  

Numer PESEL dziecka:  

Data i miejsce urodzenia dziecka:  

Pełen adres zamieszkania dziecka:  

NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ORYGINAŁ LUB KOPIĘ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU URODZENIA DZIECKA lub orzeczenie sądu 
lub inny dokument potwierdzający fakt sprawowania opieki nad wyżej wymienionym dzieckiem/dziećmi do lat 3. 
Aby kopia odpisu aktu urodzenia uznana została za zgodną z oryginałem, na kopii odpisu (ksero z oryginału) rodzic 
własnoręcznie umieszcza treść „za zgodność z oryginałem” i podpisuje się obok. 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 
data czytelny podpis 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Złożenie niniejszego zgłoszenia i pozostałych dokumentów nie gwarantuje udziału w projekcie. Liczba 
miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku jest bowiem ograniczona. 

2. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem rekrutacji, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.ilawa.pl w zakładce „żłobek” przy naborze nr 4. W Regulaminie podane są kryteria dostępu oraz 
pierwszeństwa wraz z punktacją. W razie równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje data i godzina 
przyjęcia kompletnego zgłoszenia. 

3. Na ww. stronie znajdują się również do pobrania wszystkie dokumenty niezbędne do udziału w naborze. 

4. Prawidłowe wypełnienie dokumentów wraz z właściwymi załącznikami oraz dostarczenie ich we 
właściwym terminie do Żłobka Miejskiego w Iławie jest warunkiem wzięcia udziału w naborze. 

5. Zostałem poinformowany, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2014-2020. 

 

………………………………………… ………………………………………… 
data czytelny podpis 

 

Sprawdź, czy w tym dokumencie zamieściłeś 3 podpisy i 3 daty. Upewnij się, czy załączyłeś właściwe załączniki, 
w tym oryginał lub kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka 


