
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. Wracam do pracy! Aktywni Rodzice z terenu gminy i miasta Wieliczka oraz gminy Biskupice. 

 

§1 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Wracam do pracy! 

Aktywni Rodzice z terenu gminy i miasta Wieliczka oraz gminy Biskupice, współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na lata 2014‐2020, Oś Priorytetowa 

8 Rynek Pracy, Działanie 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.  

2. Projekt pn. Wracam do pracy! Aktywni Rodzice z terenu gminy i miasta Wieliczka oraz gminy 

Biskupice, realizowany jest przez AGNIESZKA OBRAŁ-STANAK ENGLISH CLUB Nauka Języków 

Obcych z siedzibą w Lubomierzu (kod pocztowy: 32-740 Łapanów), Lubomierz 47, 

NIP: 6792712327, REGON: 120338536. 

 

§2 

Słownik 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 

1. Programie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020, 

Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 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.  

2. Projektodawca – firma AGNIESZKA OBRAŁ-STANAK ENGLISH CLUB Nauka Języków Obcych 

z siedzibą w Lubomierzu (kod pocztowy: 32-740 Łapanów), Lubomierz 47, NIP: 6792712327, 

REGON: 120338536. 

3. Projekcie - oznacza Projekt pn. Wracam do pracy! Aktywni Rodzice z terenu gminy i miasta 

Wieliczka oraz gminy Biskupice, realizowany przez AGNIESZKA OBRAŁ-STANAK ENGLISH CLUB 

Nauka Języków Obcych z siedzibą w Lubomierzu, na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu podpisanej z Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Krakowie.  

4. Uczestniku Projektu - osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych Działania 8.5 

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020 oraz wniosku o dofinansowanie 

WND-RPMP.08.05.00-12-0197/16. 



 
 

5. Biurze Projektu – oznacza miejsce przechowywania pełnej dokumentacji projektowej 

znajdujące się w budynku żłobka Wieliczka - Tomaszkowice 440, 32-020 Wieliczka 

6. Żłobku – oznacza miejsce realizacji Projektu, znajdujące się w Wieliczce – Tomaszowicach 440, 

32-020 Wieliczka. 

 

§3 

Informacje odnośnie Projektu 

 

1. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności na rynku pracy 22 rodziców dzieci w 

wieku do lat 3 zamieszkałych lub pracujących na terenie Gminy i Miasta Wieliczka i Gminy 

Biskupice w okresie 01.10.2016 – 31.12.2018 r. oraz co najmniej w okresie trwałości, tj. 2 lata, 

po zakończeniu realizacji projektu, poprzez ułatwienie godzenia życia zawodowego i 

rodzinnego, dzięki możliwości korzystania z opieki w żłobku. 

2. W ramach Projektu przewiduję się realizację następujących działań: 

 Realizację bieżącej działalności żłobka w godzinach 7.00 – 17.00 

 Zajęcia z zakresu: gimnastyki buzi i języka z logopedą  

 Wielozmysłowe zabawy z językiem angielskim 

 Spotkania ze sztuką (muzyka, plastyka, taniec) 

 Zajęcia ruchowe- ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz 

sensoryki  

3. W ramach projektu zapewnione jest pełne wyżywienie dla dzieci w trakcie pobytu w żłobku. 

Koszt wyżywienia dzieci jest ponoszony przez uczestnika projektu. 

 

 

§4 

Kryteria wyboru uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie  

1. Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych lub pracujących na terenie Gminy Miasta 

Wieliczka oraz Gminy Biskupice. 

2. Uczestnikami Projektu mogą być kobiety i mężczyźni:  

2.1. Zamieszkali lub zatrudnieni na terenie Gminy Miasta Wieliczka/Gminy Biskupice w 

wieku aktywności zawodowej; waga 0-1 

2.2. Pozostający bez zatrudnienia (status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo) lub 

przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim; waga 0-1 

2.3. Planujący powrót na rynek pracy; waga 0-1 

2.4. Będący rodzicem/opiekunem prawnym dziecka do lat 3; waga 0-1 

3. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby spełniające następujące kryteria selekcji: 

3.1. Mama/Opiekunka prawna; waga 5pkt. 

3.2. Kobieta/mężczyzna samotnie wychowujący dziecko w wieku do lat 3; waga 5pkt. 

4. Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych 

dzieci następujących dokumentów:  

 formularza zgłoszenia - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  



 
 

 oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –  

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Rekrutacja będzie odbywała się w dwóch rundach: I runda rozpocznie się po uzyskaniu przez 
placówkę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych gminy. W przypadku nie uzyskania 
wymaganej liczby uczestników projektu, zostanie przeprowadzona II rudna, która rozpocznie 
się  po 12 miesiącach od momentu uruchomienia żłobka. 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, zostanie przeprowadzona rekrutacja 
dodatkowa, o charakterze ciągłym, aż do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników 
projektu.  

7. W wyniku prowadzonego procesu rekrutacji i selekcji Koordynator projektu we współpracy  
z Dyrektorem żłobka sporządzą listę podstawową oraz rezerwową uczestników projektu. 

8. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które spełnią kryteria rekrutacji oraz 

uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów selekcji. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w  projekcie osoby zakwalifikowanej, zostanie przyjęta osoba 

z listy rezerwowej. 

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, 

stanowią dokumentację projektową. 

11. Druki wskazane w pkt 4 są dostępne w Biurze Projektu, w żłobku podczas dyżurów personelu 

projektu, na spotkaniu promocyjno-informacyjnym, na stronie 2jezyki.pl-> zakładka: 

ogłoszenia. 

12. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy 

dostęp dzieci obu płci, a także dzieci z niepełnosprawnościami. 

13. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach istnieje możliwość zwrócenia się do 

rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o uzupełnienie. 

14. Nie złożenie wymaganych dokumentów wyklucza kandydata z udziału w Projekcie. 

 

§5 

Uprawnienia i obowiązki uczestników 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do:  

 udziału  w zaplanowanych w Projekcie zajęciach, 

 korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

 wypełniania ankiet przeprowadzonych podczas trwania Projektu oraz po 4 

tygodniach od zakończenia Projektu,  

 wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, 

 przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa,  

3. Udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020. 

 

 

 

 



 
 

§6 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Dzieci uczestników projektu powinny regularnie korzystać z oferty żłobka.  

2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi  

lub innymi uzasadnionymi przypadkami. 

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować opiekuna 

o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.  

4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. wydłużenie 

okresu chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice 

/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. 

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco 

narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę żłobka. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  

2. Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

3. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na 

skutek zmian w przepisach.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:  

 decyzja Koordynatora Projektu/Dyrektora Żłobka, 

 wniosek o dofinansowanie projektu,  

 kodeks cywilny,  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2016 r. 

6. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie 2jezyki.pl-

> zakładka: ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszenia 

2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 


