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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Nazwa Beneficjenta realizującego projekt: 
"Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe Krystyna Aleksander” 

 
Tytuł projektu: 

„Play, Learn and Grow - uruchomienie nowego żłobka w Nowym Sączu” 

_________________________________________________________________________ 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu 

rekrutacji uczestników  projektu. 

2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent  

–"Niepubliczne Przedszkole Językowo  Sportowe Krystyna Aleksander” 

3. Celem projektu jest wsparcie 30 osób z województwa małopolskiego 

powracających/wchodzących na rynek pracy, które do tej pory  w nim nie 

uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 2,5 

(pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 

wychowawczym).  

4. Projekt realizowany jest od 01.11.2017 roku do 31.08.2018 roku. 

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Formularz rekrutacyjny oraz 

planowany termin rekrutacji podawany jest do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.npjs.pl . 

6. W ramach projektu Beneficjent zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku do lat 2,5  

od poniedziałku do piątku od 7-16:00. Godziny pracy będą mogły ulec zmianie na 

potrzeby uczestników projektu. 

  

§ 2 

Uczestnicy projektu 

 

Projekt skierowany jest do osób posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do 2,5 

lat, planujących powrót lub wejście na rynek pracy po przerwie związanej  

z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 30 rodziców  

z miasta Nowego Sącza oraz gminy Chełmiec w wieku 25 - 45lat, z różnym 

wykształceniem (ponadgimnazjalne, zawodowe, wyższe). Podstawowym kryterium 

rekrutacyjnym jest motywacja do rozpoczęcia pracy lub co najmniej podjęcia prób jej 

poszukiwania lub prowadzenia działalności gospodarczej.  

§ 3 

Proces rekrutacji 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady 

równości szans.  
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2.  Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie do 27.10.2017r. 

3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator Projektu. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27.10.2017r do godz. 17.00. 

5. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złożenie 

dokumentacji rekrutacyjnej w Biurze Projektu: ul. Dunajcowa 44 w Nowym Sączu. 

6. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z: 

 Formularza rekrutacyjnego. 

 Oświadczenia uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności. 

 Karty zapisu dziecka do żłobka. 

7. Dokumentacja projektowa składa się z: 

 Dokumentów wskazanych w pkt. 6. 

 Umowy z Rodzicem dotyczącej uczestnictwa dziecka i rodzica w projekcie wraz  

            z oświadczeniami i zaświadczeniami 

 Formularz danych uczestników indywidualnych. 

8. Dokumenty określone w punkcie 6 należy złożyć w terminie określonym w punkcie 2. 

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 2 nie będą rozpatrywane. 

9. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat może zostać 

poproszony drogą mailową lub telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie braków  

w dokumentacji. 

10.  W przypadku nie uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych 

kandydat może zostać skreślony z listy uczestników Projektu. 

11. Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie 

internetowej http://npjs.pl/pl/698/0/rekrutacja.html  oraz w Biurze Projektu. 

12. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie dokumentacji 

rekrutacyjnej wypełnionej przez kandydata. 

13. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

 Zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego, 

 Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3; 

 Wyrażenie chęci powrotu na rynek pracy 

 Posiadanie następującego statusu na rynku pracy*: 

 osoba bierna zawodowo, 

 osoba bezrobotna zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy 

 osoba zatrudniona przebywającą na urlopie macierzyńskim / wychowawczym 

14. Kryteria punktacji: 

Kandydatom przyznane zostaną punkty: 

- zamieszkanie w Nowym Sączu lub w gminie Chełmiec - 15 pkt. 

- kobieta - 15 pkt. 

- rodzice powracający do pracy na pełny etat - 9 pkt 

15. Kryteria selekcji w celu stworzenia listy podstawowej i rezerwowej: 

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z Nowego Sącza  

i Gminy Chełmiec, oraz kobiety. Dodatkowym kryterium selekcji będzie powrót 

rodzica na rynek pracy na pełen etat. W przypadku uzyskania przez kandydatów 

takiej samej ilości punktów zgodnie ze zdiagnozowanymi barierami w pierwszej 

http://npjs.pl/pl/698/0/rekrutacja.html
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kolejności przyjmowane będą osoby o niskich dochodach (tak aby eliminować barierę 

finansową) – dochód netto nie przekracza 754,00 zł (8 pkt). Jeżeli uczestnicy nadal 

będą posiadać taką samą liczbę punktów  - decydowała będzie czy dana osoba 

znalazła się na liście rezerwowej do przyjęcia do żłobka a w ostateczności 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

16. Utworzona zostanie lista rezerwowa - w przypadku rezygnacji będzie przyjmowany 

kolejny  uczestnik z listy. W przypadku trudności z rekrutacją wymaganej liczby 

uczestników nabór może być przedłużony lub będzie przeprowadzony nabór 

dodatkowy. 

17. Po analizie ankiet stworzona zostanie przez koordynatora projektu lista rankingowa 

uczestników, przy czym zgodnie z zasadą równości płci zakwalifikowanych zostanie 

ogółem 38 kobiet i 2 mężczyzn. 

18. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana umowa o  udziale  

w projekcie. 

§ 5 
Skład Komisji Rekrutacyjnej 

 

Komisja Rekrutacyjna składa się z: 

1. Koordynatora Projektu - Przewodniczący Komisji. 

      2. Przedstawiciela placówki. 

 

§ 6 
Zadania Komisji Rekrutacyjnej 

 

1. Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu. 

2. Wyjaśnienie rodzicom/opiekunom zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Zatwierdzenie listy rodziców/opiekunów, którzy wezmą udział w projekcie. 

4. Podejmowanie decyzji o przyjęciu dzieci do Żłobka, w przypadku zgłoszenia większej 

liczby dzieci spełniających kryteria. 

5. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzone zostanie w dniu 30 października 

2017r. 

§ 4 
Ogłoszenie wyników 

 
1. Komisja Rekrutacyjna 30 października zatwierdza listę osób zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Listy te będą zamieszczone na stronie 

internetowej projektu www.npjs.pl oraz w Biurze Projektu. 

2. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną powiadomione, o tym 

fakcie telefonicznie lub mailowo. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 17 października 2017r. 

http://www.npjs.pl/
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NIEPUBLCZNE PRZEDSZKOLE 

JĘZYKOWO - SPORTOWE 

Krystyna Aleksander 
       ul. Dunajcowa 44,        33-300 Nowy Sącz (Filia)      

NIP: 734-106-11-53     REGON: 122793368 
 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zależności 

od wskazań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, o czym niezwłocznie poinformuje 

Uczestników na stronie internetowej. 

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać 

Koordynatorowi Projektu. 

4. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 

5. Osoby, nieuczestniczące w zajęciach mogą zostać usunięte z listy uczestników 

projektu. 

 
 


