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Aneks nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„ŻŁOBEK ŚWIĘTEJ ANNY” z dnia 31.08.2020r. 
 

Parafia Świętej Anny informuje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie rekrutacji do Żłobka 

Św. Anny, wymienione poniżej. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.  

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pkt 1,3 oraz 6 przyjęły brzmienie: 

 
1. Grupę docelową w projekcie stanowi: 
a) 50 uczestniczek oraz uczestników z terenu Miasta Łódź,  dzieci  w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, które 

zostaną  objęte opieką w okresie od 05.2020 do 02.2022 w ramach Projektu, w tym 

b) 45 uczestniczek oraz uczestników, którzy powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka lub utrzymali zatrudnienie, z terenu Miasta Łódź, 

c) 5 uczestniczek lub uczestników, pozostających bez pracy, którzy znaleźli pracę lub poszukują pracy z terenu 

Miasta Łódź. 

3. Uczestnikiem  Projektu może  zostać osoba spełniająca łącznie poniższe 

KRYTERIA DOSTĘPU: 

 Zamieszkująca/y teren województwa łódzkiego, Miasto Łódź, 

 Sprawująca/y  opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 do 3 lat, 

 Posiadająca/y status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub status osoby pracującej opiekującej się 

dzieckiem do lat 3 przebywającej na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym/ rodzicielskim. 

Dzieci niepełnosprawne będą przyjmowane do Żłobka Św. Anny poza kolejnością. 

Pierwszeństwo maja również osoby samotnie wychowujące dziecko do lat 3. 

6. W przypadku gdy: 

-dzieci (potencjalni podopieczni) ukończą 1 rok życia tego samego dnia, miesiąca i roku 

-oraz uzyskają tę samą liczbę punktów o przyjęciu dziecka do Żłobka decydować będzie kolejność 

zgłoszeń.  

 

§ 4. PROCES REKRUTACJI pkt 1, 5 oraz pkt 6 przyjęły brzmienie: 

1. Rekrutacja do projektu odbyła się na początku realizacji projektu tj. w III-VI 2020r.: 

1 – PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH – DO 12 CZERWCA 2020r. 

2 - WERYFIKACJA DOKUMENTACJI, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIA, OSTATECZNA LISTA 

ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW – DO 31 CZERWCA 2020r.  

OD LIPCA 2020 ROKU TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYPADEK 

ZWOLNIENIA MIEJSC NA LIŚCIE PODOPIECZNYCH ŻŁOBKA Z POWODU REZYGNACJI 

UCZESTNIKA LUB UKOŃCZENIA 3 ROKU ŻYCIA DZIECKA OBJĘTEGO OPIEKĄ.  

5. W wyniku procesu rekrutacji, do udziału w Projekcie wyłonionych zostanie 50 osób, które w siedzibie Żłobka 

przy ul. Rydza Śmigłego 26/24 w Łodzi złożą kompletne i poprawnie wypełnione Dokumenty rekrutacyjne 

oraz podpiszą Umowę przed dniem rozpoczęcia realizacji opieki oraz zostaną wytypowani zgodnie z 

kryteriami oceny.  

6. W przypadku ukończenia 1 rok życia tego samego dnia, miesiąca i roku przez kilku potencjalnych 

podopiecznych oraz uzyskania takiej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu do projektu decyduje: 

- data wpływu wniosku. Na złożonym formularzu rekrutacyjnym odnotowana zostanie data i godzina 

wpływu dokumentów. 
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§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU pkt 3 przyjął brzmienie: 
3. Uczestnik  może  zostać skreślony z Listy  Uczestników  Projektu w przypadku: 

 nieprzestrzeganie przez uczestnika statutu, Regulaminu organizacyjnego Żłobka Świętej Anny oraz 

dokumentów powiązanych obowiązujących w trakcie realizacji niniejszego projektu oraz 

obowiązujących w placówce,  w którym świadczona  jest opieka, 

 nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia projektodawcy przyczyn tej nieobecności, 

 braku współpracy uczestnika  (jak  również  drugiego  rodzica/opiekuna  prawnego  dziecka) z 

personelem placówki z zakresie świadczonej  opieki nad  dzieckiem, 

 nieuiszczenia miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka do końca miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym wystawiono co miesięczny druk do zapłaty.  

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.09.2020r.  

 

 

 

………………………………… 

                                                                                                  Podpis 
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