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REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W SOPOCIE 

 

Rozdział I. Informacje ogólne  

1. Podstawę niniejszego regulaminu stanowią:  

1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2021 poz. 75  

z późn. zm.);  

2) uchwała nr XI/103/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustalenia 

statutu Żłobka „Puchatek” w Sopocie. 

2. Definicje i wyjaśnienia: 

a) rekrutacja (proces rekrutacji) – postępowanie mające na celu przyjmowanie dzieci do żłobka 

publicznego w Sopocie. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest wniosek złożony przez rodziców/ 

opiekunów  prawnych, z chwilą kiedy dziecko posiada nadany numer pesel oraz spełnienie warunków 

oraz kryteriów punktowych, o których mowa w załączniku nr 1 lub w załączniku nr 2; 

b) wniosek (formularz zgłoszeniowy) - dokument sporządzony w formie papierowej przesłany drogą 

elektroniczną, składany przez rodzica lub opiekuna prawnego, zawierający niezbędne dane i załączniki 

konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji: 

- imię, nazwisko,  

- datę urodzenia oraz numer PESEL lub imię i nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz serię i numer 

paszportu/dokumentu tożsamości, w przypadku braku nr PESEL, 

- imię/imiona i nazwisko/nazwiska rodzica/ów/ opiekunów prawnych, 

- adres miejsca zamieszkania dziecka i rodziców/opiekunów prawnych 

- dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego (telefon i adres zamieszkania, adres poczty      

elektronicznej – e-mail),  

- dane dotyczące warunków oraz kryteriów punktowanych,  

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do żłobka; 

c) żłobek – publiczny żłobek „Puchatek” przy ul. Armii krajowej 58 wraz z filią nr 1 przy  

ul. Obodrzyców 18; 

d) harmonogram rekrutacji – ustalony przebieg rekrutacji na dany rok żłobkowy od września danego 

roku do lipca kolejnego roku. W przypadku rekrutacji w ramach realizowanego projektu 

pn.  „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 

publicznego żłobka w Sopocie”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

rekrutacja przebiega od grudnia 2021r. do zakończenia projektu tj.10.2022r. 

e) wielodzietność – przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), 

zamieszkałą pod wspólnym adresem, składającą się z rodziców/rodzica/opiekunów prawnych 

mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia; 

f) rodzic – rodzice, rodzic samotnie wychowujący dziecko a także opiekun prawny oraz inne osoby, 

którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;   

g) rodzic samotnie wychowujący dziecko – rodzic lub opiekun prawny, który jest panną, kawalerem, 

wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku, do której orzeczono separację 

lub której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

Za osobą samotnie wychowującą dziecko uznaje się również osobę faktycznie wychowującą dzieci 

samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców; 

h) miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (tj. miejscem zamieszkania osoby fizycznej 

jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu); 

i) odrzucenie wniosku – odrzucenie (usunięcie) wniosku  po stronie placówki w przypadku podania 

fałszywych danych w zakresie warunków przyjęć dzieci do placówki lub rezygnacji z przyznanego 

dla dziecka miejsca w placówce; 

j) umowa o świadczeniu usług żłobka – umowa zawierana między rodzicem/ opiekunem prawnym 

(w przypadku wspólnej opiece nad dzieckiem umowa podpisywana jest z obojgiem rodziców dotyczy 

również opiekunów prawnych), a dyrektorem żłobka , określająca warunki świadczenia usług 

opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych przez żłobek; 

k) projekt - należy przez to rozumieć Projekt pn.: „Zwiększenie aktywności zawodowej osób 

opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest  

do mieszkańców miasta Sopotu, którzy są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo 

pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,  

w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające 

na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy lub są osobami pracującymi, sprawiającymi 

opiekę nad dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, 

osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem 

macierzyńskim lub rodzicielskim;  
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1. warunki przyjęć dzieci do placówki- warunki określone w załączniku nr 1 do regulaminu 

rekrutacji lub w załączniku nr 2; 

m)  uczestnik projektu  - należy przez to rozumieć osobę (rodzic/opiekun prawny) sprawującą 

opiekę prawną lub władzę rodzicielską nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 i będącą w wieku aktywności 

zawodowej, która dobrowolnie przystąpi do Projektu. 

 

Rozdział II. Zasady rekrutacji  

1. Rekrutacja do placówki prowadzona jest zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Liczba miejsc 

dostępna łącznie to 144, w tym: 

- w żłobku „Puchatek” przy ul. Armii krajowej 58 -  84 miejsca,  

- w filii nr 1 przy ul. Obodrzyców 18 – 60 miejsc. 

 

Rozdział III. Procedura składania wniosków i przyjęcia dziecka do placówki  

1. Rodzic, opiekun prawny wypełnia wniosek (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami ) o przyjęcie 

dziecka do placówki udostępniony na stronie internetowej: www.zlobekpuchatek.pl (zakładka Strefa 

rodzica-rekrutacja) podając dane niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

Do prawidłowej obsługi składanego wniosku dodatkowo wymagane jest: 

-  wskazanie adresu e-mail, który będzie adresem do kontaktu, 

- oświadczenie rodzica, że zapoznał się z treścią regulaminu  i warunków przyjmowania dzieci do 

żłobka, warunkami uczestnictwa w projekcie , harmonogramem rekrutacji, klauzulą informacyjną 

oraz innymi dokumentami wymaganymi do uczestnictwa w procesie rekrutacji, 

- przesłanie podpisanego kompletnego wniosku drogą elektroniczną na adres poczty:  

rekrutacja@zlobekpuchatek.pl (rekrutacja do Żłobka „Puchatek”)  

lub rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl (projekt - rekrutacja – do Filii nr 1) oraz dostarczenie 

podpisanego kompletnego wniosku w wersji papierowej na adres Żłobka  „Puchatek” przy ul. 

Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot . 

2. Rekrutacja do placówki prowadzona jest w systemie ciągłym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

W dniu ogłoszenia regulaminu rekrutacyjnego prowadzony jest jedynie nabór do filii żłobka 

Puchatek przy ul. Obodrzyców 18.  

3. Rodzic/ opiekun prawny wskazuje we wniosku jedną wybraną przez siebie placówkę, do której zgłasza 

dziecko (żłobek Puchatek lub filia nr 1). Liczba miejsc dostępna łącznie 144, w tym liczba miejsc 

w ramach realizowanego projektu wynosi 60.  

http://www.zlobekpuchater.pl/
mailto:rekrutacja@zlobekpuchatek.pl
mailto:rekrutacjafilia@zlobekpuchatek.pl
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4. Rodzic/opiekun prawny wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie kryteria spełniają 

lub będzie spełniać do dnia przyjęcia dziecka do placówki. 

5. Na żądanie dyrektora lub osoby przeprowadzającej rekrutację i w terminie przez niego ustalonym 

rodzice/opiekunowie prawni przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków oraz kryteriów rekrutacyjnych. Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie 

poszczególnych warunków i kryteriów stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji. 

6. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność potencjalnego uczestnika projektu, tj. statusu na rynku 

pracy (osoba pracująca, bierna zawodowo lub bezrobotna), określone zostały w załączniku nr 2 

i załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji. 

7. W przypadku przedłożenia niepełnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie kryteriów przyjęcia 

dzieci do placówki przyjmuje się, że rodzice/opiekun prawny  lub dziecko, którego dotyczy wniosek, 

danego kryterium nie spełniają i dyrektor placówki odejmuje liczbę punktów za to kryterium. 

8. O przyjęciu dziecka do Żłobka, bądź wpisaniu na listę rezerwową  decyduje spełnianie kryteriów 

podstawowych (oceniane spełnia/nie spełnia), warunków koniecznych (oceniane spełnia/nie spełnia) 

oraz liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.   

9. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, ostatecznie o pozycji na liście przyjętych 

lub liście rezerwowej zdecyduje kolejność dostarczenia drogą mailową kompletnego podpisanego 

wniosku.  

10. Dyrektor lub osoby przeprowadzające rekrutację weryfikują złożone dokumenty rekrutacyjne, 

analizują je pod kątem spełnienia kryteriów podstawowych, warunków koniecznych i kryteriów 

premiujących. Na podstawie danych z naboru tworzona jest lista dzieci przyjętych do żłobka 

publicznego oraz lista rezerwowa.  

11. Listy będą zamieszczane na tablicach informacyjnych (drzwi główne Żłobka „Puchatek” i filii nr 1) 

oraz przesyłane drogą mailową, terminowo zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 10.01.2022 r. 

12. W ciągu trzech dni roboczych od umieszczenia list na tablicach informacyjnych/ poinformowania 

rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka, poprzez 

złożenie oświadczenia  (załącznik nr 2/11). Niedopełnienie przez rodzica/ opiekuna prawnego ww. 

obowiązku skutkuje usunięciem dziecka z listy dzieci przyjętych. 

13. Dyrektor żłobka ustala czas i miejsce zebrania organizacyjnego dla rodziców/opiekunów prawnych, 

o którym informuje podczas składania dokumentu potwierdzenia woli korzystania z usług żłobka 

(załącznik nr 2/11) oraz poprzez informację wywieszoną w miejscu ogólnie dostępnym w żłobku lub/i 

przesłaną drogą mailową. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu rodziców/ opiekunów 
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prawnych, równoznaczna jest z rezygnacją z miejsca i skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych 

do żłobka. 

14. W sytuacji rezygnacji z przyznanego miejsca w żłobku w ramach Projektu lub niedopełnienia 

obowiązków w procesie rekrutacyjnym, dyrektor żłobka/zastępca dyrektora żłobka informuje 

telefonicznie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka z listy rezerwowej o możliwości korzystania z usług 

żłobka - zgodnie z kolejnością pozycji na liście rezerwowej. 

15. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, w terminie ustalonym przez dyrektora placówki, 

podpisywana jest umowa w sprawie korzystania z usług opiekuńczych-wychowawczych 

i edukacyjnych żłobka publicznego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług 

placówki. Rodzic/ opiekun prawny podpisując Umowę z dyrektorem żłobka w sprawie korzystania 

z usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych żłobka publicznego, jednocześnie przyjmuje 

do wiadomości i stosowania Statut, Regulamin Organizacyjny oraz inne akty prawne placówki. 

16. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dyrektor Żłobka Publicznego „Puchatek” może 

zmienić zapisy warunków rekrutacji dostosowując je do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 
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Nabór do żłobka Puchatek przy ul. Armii Krajowej 58 ogłoszony zostanie w marcu 2022r. Po ogłoszeniu 

naboru obowiązywać będą kryteria wykazane wyłącznie  w załączniku nr 1 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji 

Warunki przyjmowania dzieci do publicznej placówki miasta Sopotu 

Tabela nr 1 

Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni  spełniają następujące 

kryteria podstawowe i warunki konieczne: 

1. zamieszkują na terenie miasta Sopotu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (tj.: „Miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu”),  

2.   przynajmniej jeden rodzic/opiekun  prawny  odprowadza podatek dochodowy  do urzędu 

skarbowego dla Gminy Miasta Sopotu (na podstawie złożonej deklaracji PIT za rok 

poprzedzający złożenie wniosku  – kserokopia lub potwierdzenie złożenia deklaracji PIT. 

Tylko dzieci rodziców / opiekunów prawnych spełniających łącznie powyższe warunki, podlegają 

ocenie według poniższych kryteriów 

Kryterium Treść Liczba punktów 

1 Aktualne uczęszczanie rodzeństwa do żłobka publicznego lub  

niepublicznego lub klubu dziecięcego w Sopocie (na podstawie 

oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

2 

2 Liczba dzieci w rodzinie (na podstawie oświadczenia/ Sopockiej Karty 

Rodziny) 

1 dziecko 

2 dzieci  

3 i więcej 

 

 

0 

1 

2 

3 Rodzic, opiekun samotnie wychowujący dziecko (na podstawie 

oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem sytuacji) 

 

2 

4 Rodzic/ opiekun prawny z niepełnosprawnościami (na podstawie 

orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o 

niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) 

 

 

2 
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5 Dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym 

lub ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może 

zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 

ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) ((książeczka zdrowia 

dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień) 

 

 

3 

6 Dziecko, którego oboje lub jedno z rodziców/opiekunów prawnych 

wychowujących wspólnie dziecko pracują ( w tym prowadzą 

działalność gospodarczą), studiują lub uczą się w systemie dziennym 

- oboje rodzice/opiekunowie prawni są osobami pracującymi  

- jedno z rodziców/opiekun prawny jest osobą pracującą 

 

 

 

3 

2 

7 Rodzice/ opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy  do 

urzędu skarbowego dla Gminy Miasta Sopotu (na podstawie złożonej 

deklaracji PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku  – kserokopia lub 

potwierdzenie złożenia deklaracji PIT): 

-oboje rodzice odprowadzają podatek do US w Sopocie; 

-jedno z rodziców odprowadza podatek dochodowy do US w Sopocie; 

-rodzic/ opiekun prawny/ osoba  samotnie wychowująca dziecko 

odprowadza podatek dochodowy do US w Sopocie 

 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

1. Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne do pobrania: www.zlobekpuchatek.pl (zakładka: Strefa 

rodzica-rekrutacja): 

a.      Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1/1 do Regulaminu rekrutacji) – dokument    obligatoryjny, 

b. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów podstawowych i warunków koniecznych  

        (Załącznik 1/2 do Regulaminu rekrutacji) – dokument obligatoryjny, 

c.     Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego 

(Załącznik Nr 1/3 do Regulaminu rekrutacji)- jeśli dotyczy, 

d.    Oświadczenie dotyczące aktualnego uczęszczania rodzeństwa dziecka 

do Żłobka Publicznego lub niepublicznego lub klubu dziecięcego w Sopocie  

(Załącznik Nr 1/4 do Regulaminu rekrutacji) - jeśli dotyczy, 

e.   Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci 

(Załącznik Nr 1/5 do Regulaminu rekrutacji) - jeśli dotyczy, 

http://www.zlobekpuchatek.pl/
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f.     Oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie  (Załącznik Nr 1/6 do Regulaminu rekrutacji), 

g. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych 

(Załącznik Nr 1/7 do Regulaminu rekrutacji) – dokument obligatoryjny. 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1/1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ŻŁOBKA „PUCHATEK” 

2. Załącznik nr 1/2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH I WARUNKÓW  

         KONIECZNYCH (ŻŁOBEK „PUCHATEK”) 

3. Załącznik nr 1/3 - ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

       (ŻŁOBEK „PUCHATEK”) 

4. Załącznik nr 1/4 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNYM UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DZIECKA DO  

         ŻŁOBKA PUBLICZNEGO, NIEPUBLICZNEGO LUB KLUBU DZIECIĘCEGO 

       (ŻŁOBEK „PUCHATEK” ) 

5. Załącznik nr 1/5 - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA/DZIECI 

       (ŻŁOBEK „PUCHATEK”) 

6. Załącznik nr 1/6 - OŚWIADCZENIE O LICZBIE DZIECI W RODZINIE (ŻŁOBEK „PUCHATEK”) 

7. Załącznik nr 1/7 - OŚWIADCZENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ŻŁOBEK „PUCHATEK) 
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Nabór do filii żłobka Puchatek przy ul. Obodrzyców 18 ogłoszony w 13 grudnia 2021r. 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji 

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka w  ramach projektu  

pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 

publicznego  żłobka w Sopocie”,  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa: 5 Zatrudnienie , Działanie: 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 

Numer projektu RPPM.05.03.00-22-0013/20 
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Tabela nr 2 

Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni  spełniają następujące kryteria 

podstawowe i warunki konieczne: 

1. a. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy 

ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały 

karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu Kodeksu pracy – 9 osób (8 kobiet, 1 mężczyzna),  

(zarejestrowanie rodzica/ opiekuna prawnego w PUP jako osoby bezrobotnej na podstawie 

zaświadczenia z PUP lub kopii decyzji z PUP lub na podstawie zaświadczenia od pracodawcy  

o przebywaniu na urlopie wychowawczym), 

lub 

b.   osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem 

kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie 

przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim – 51 osób  (50 kobiet i 1 

mężczyzna), (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o przebywaniu na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim), 

oraz 

c.   zamieszkują na terenie miasta Sopotu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (tj.: „Miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu”),  

d.   udokumentują sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 (kopia aktu urodzenia 

dziecka/dzieci), 

e.   przynajmniej jeden rodzic rodzic/opiekun prawny odprowadza podatek dochodowy do 

urzędu skarbowego dla Gminy Miasta Sopotu (na podstawie złożonej deklaracji PIT za rok 

2020 – kserokopia lub potwierdzenie złożenia deklaracji PIT. 

 

Tylko dzieci rodziców / opiekunów prawnych spełniających łącznie powyższe warunki, podlegają 

ocenie według poniższych kryteriów 

Kryterium Treść Liczba punktów 

1 Aktualne uczęszczanie rodzeństwa do żłobka w Sopocie (na 

podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

2 
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2 Liczba dzieci w rodzinie (na podstawie oświadczenia/ Sopockiej 

Karty Rodziny) 

1 dziecko 

2 dzieci  

3 i więcej 

 

 

0 

1 

2 

3 Rodzic/ opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko (na 

podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ze 

wskazaniem sytuacji) 

 

2 

4 Rodzic/ opiekun prawny z niepełnosprawnościami (na podstawie 

orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o 

niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) 

 

 

2 

 

5 Dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym lub ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez 

lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z 

późn. zm.) (książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej 

książeczki szczepień)  

 

 

3 

6 Rodzice/ opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy  do 

urzędu skarbowego dla Gminy Miasta Sopotu (na podstawie 

złożonej deklaracji PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku  – 

kserokopia lub potwierdzenie złożenia deklaracji PIT): 

- oboje rodzice odprowadzają podatek do US w Sopocie; 

- jedno z rodziców odprowadza podatek dochodowy do US w 

Sopocie; 

- rodzic/ opiekun prawny/ osoba  samotnie wychowująca  dziecko 

odprowadza podatek dochodowy do US w Sopocie 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 
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I. Postanowienia ogólne 

1. Podstawę niniejszego załącznika do regulaminu stanowi umowa o dofinansowanie projektu 

pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 

publicznego  żłobka w Sopocie” nr RPPM.05.03.00-22-0013/20. 

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Sopotu. Podmiotem realizującym projekt jest Żłobek. 

3. Nadzór nad realizacją rekrutacji uczestników projektu pełni Żłobek. 

4. Projekt przewiduje objęcie wsparciem łącznie 60 osób. 

 

II. Warunki uczestnictwa w projekcie 

1.  Do Filii nr 1 Żłobka będą przyjmowane dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 roku życia – 60 miejsc w żłobku 

(51 miejsc przeznaczona dla osób rodziców pracujących, 9 miejsc dla rodziców bezrobotnych, 

biernych zawodowo. 

2. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnoszącą się 

do równości ras, praw i korzyści kobiet i mężczyzn oraz zasad niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci, będących osobami fizycznymi 

w wieku aktywności zawodowej, które muszą spełniać następujące kryteria podstawowe i warunki 

konieczne określone w Tabeli nr 2. W sytuacji, kiedy w wyniku ogłoszonego naboru liczba miejsc 

wskazana w pkt 1 (51 miejsc) nie zostanie wykorzystana tj. liczba przyjętych wniosków będzie 

mniejsza, pozostałe miejsca zostaną przydzielone do osób pracujących, sprawujących opiekę nad 

dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób 

zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem 

macierzyńskim lub rodzicielskim.   

III. Procedura rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja uczestników projektu jest zgodna z procedurą składania wniosków i przyjęcia dzieci 

do placówki i odbywa się w sposób opisany w rozdziale III. Regulaminu. 

2. Przesłane elektronicznie formularze należy następnie dostarczyć w ciągu 7 dni w wersji papierowej na 

adres Żłobka „Puchatek" ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot, nie później niż do 30.12.2021. Za 

dostarczenie wersji papierowej nadanej listem uznaje się datę wpływu do placówki żłobka Puchatek 

3. Informacje o rekrutacji i Projekcie można uzyskać osobiście w Żłobku Publicznym „Puchatek” przy 

ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopocie, telefonicznie (nr tel. 58 551-03-81/ 505-984-221/ 505-984-206 

lub mailowo: rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl). 

mailto:rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl
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4. Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne do pobrania: www.zlobekpuchatek.pl (zakładka: Strefa 

rodzica-rekrutacja): 

a.      Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2/1 do Regulaminu rekrutacji) – dokument    obligatoryjny, 

b. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów podstawowych i warunków koniecznych  

        (Załącznik 2/2 do Regulaminu rekrutacji) – dokument obligatoryjny, 

c.     Oświadczenie/Zaświadczenie o statusie osób wyłączonych z rynku pracy 

(Załącznik 2/3 do Regulaminu rekrutacji) - jeśli dotyczy, 

d.    Zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym  

(Załącznik 2/4 do Regulaminu rekrutacji) - jeśli dotyczy, 

e.    Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach innych programów  

(Załącznik 2/5 do Regulaminu rekrutacji) – dokument obligatoryjny, 

f.     Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego 

(Załącznik Nr 2/6 do Regulaminu rekrutacji)- jeśli dotyczy, 

g.    Oświadczenie dotyczące aktualnego uczęszczania rodzeństwa dziecka 

do Żłobka Publicznego lub niepublicznego lub klubu dziecięcego w Sopocie (Załącznik Nr 2/7 do 

Regulaminu rekrutacji) - jeśli dotyczy, 

h.   Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci 

(Załącznik Nr 2/8 do Regulaminu rekrutacji) - jeśli dotyczy, 

i.     Oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie  (Załącznik Nr 2/9 do Regulaminu rekrutacji), 

j.     Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych 

(Załącznik Nr 2/10    do Regulaminu rekrutacji) – dokument obligatoryjny. 

 

IV. Warunki i obowiązki uczestnika projektu w celu monitoringu i wskaźników projektu 

1. Uczestnik projektu w celu rekrutacji i monitoringu wskaźników projektu podaje następujące dane:  

- imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, dane kontaktowe, pochodzenie,  

- status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu i po zakończeniu projektu,  

- sytuacja społeczna uczestnika w chwili przystąpienia do projektu i po zakończeniu projektu. 

2. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. tj. usunięciem dziecka 

z listy dzieci przyjętych do żłobka w ramach Projektu. 

3. Uczestnik projektu w celu rekrutacji i monitoringu wskaźników projektu podaje dane wrażliwe 

(tj. osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci, osoby obcego pochodzenia; 

http://www.zlobekpuchatek.pl/
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osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, osoby z niepełnosprawnościami). Podanie 

ww. danych osobowych jest dobrowolne. 

4. W celu  monitoringu wskaźników projektu, uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć w okresie 

do 4 tygodni po zakończeniu projektu, wypełnione Oświadczenie uczestnika projektu nt. jego sytuacji 

po zakończeniu udziału w projekcie (załącznik nr 2/12). 

5 . Uczestnicy projektu w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie są zobowiązani 

do przekazania informacji Podmiotowi realizującemu projekt o swoim statusie na rynku pracy oraz 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie (oświadczenie uczestnika projektu, dokumentacja 

rekrutacyjna, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu określająca okres i wymiar czasu pracy, 

zaświadczenie potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej), bezrobocie (zaświadczenie 

z powiatowego urzędu pracy), nieaktywność zawodową (np. zaświadczenie o przebywaniu na urlopie 

wychowawczym, decyzja o przyznaniu renty i inne) lub aktywne poszukiwanie pracy (zaświadczenie 

z powiatowego urzędu pracy).  

 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Gmina Miasta Sopotu zapewni funkcjonowanie żłobka przez okres co najmniej 2 lata 

od daty zakończenia  realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.  

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Podmiot realizujący projekt. 

3. Gmina Miasta Sopotu jako organ prowadzący żłobek może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu 

uczestnictwa w projekcie, w przypadku zmiany przez Instytucje Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 wytycznych dla Beneficjenta lub 

w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiany te będą dostępne w żłobku lub/i na bieżąco 

publikowane na stronie internetowej www.zlobekpuchatek.pl. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci przyjętych do żłobka, jako uczestnicy projektu mają obowiązek 

współpracy z Podmiotem realizującym projekt, w szczególności są zobowiązani do wypełniania 

ankiet, formularzy, deklaracji.  

5. Uczestnik projektu w formularzu rekrutacyjnym, pisemnie potwierdza, że zapoznał 

się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz składa oświadczenie, iż jego treść jest dla niego 

zrozumiała, przyjmuje go do wiadomości i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

6. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dyrektor Żłobka Publicznego „Puchatek” może 

http://www.zlobekpuchater.pl/
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zmienić zapisy warunków rekrutacji dostosowując je do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 2/1  –  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO FILII NR 1 

2. Załącznik nr 2/2  -   OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH I WARUNKÓW 

   KONIECZNYCH 

3. Załącznik nr 2/3  -   OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSÓB WYŁĄCZONYCH Z RYNKU PRACY 

4. Załącznik nr 2/4 -  ZAŚWIADCZENIE O PRZEBYWANIU NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM/ RODZICIELSKIM  

   WYCHOWAWCZYM  

5. Załącznik nr 2/5  -    OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU ZE WSPARCIA W RAMACH INNYCH  

   PROGRAMÓW  

6. Załącznik nr 2/6   -   ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 

7. Załącznik nr 2/7   -  OŚWIADCZENIE O AKTUALNYM UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DZIECKA DO  

   ŻŁOBKA PUBLICZNEGO, NIEPUBLICZNEGO LUB KLUBU DZIECIĘCEGO 

8. Załącznik nr 2/8   -  OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA/DZIECI  

9. Załącznik nr 2/9   –  OŚWIADCZENIE O LICZBIE DZIECI W RODZINIE 

10. Załącznik nr 2/10  -  OŚWIADCZENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

11. Załącznik nr 2/11 – OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKA 

12. Załącznik nr 2/12 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA NT. JEGO SYTUACJI PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W 

   PROJEKCIE 
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Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji  

Rodzaj dokumentów potwierdzających poszczególne kryteria rekrutacyjne:  

1. Dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie rodziców / opiekunów prawnych i dziecka, którego 

dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, na terenie miasta Sopotu: 

- pierwsza strona ostatniego zeznania podatkowego, opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego  lub 

urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) 

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) 

 - umowa najmu mieszkania,  

2. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, poddane 

zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym, lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych 

przez lekarza nie może zostać zaczepione:  

- książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień.  

3. Dokumenty potwierdzające odprowadzanie przez rodziców / opiekunów prawnych podatku 

dochodowego do urzędu skarbowego w Sopocie: 

 - pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało 

złożone zeznanie, 

 - zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty),  

- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), - ZAP 3. 2.  

4. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym, lub świadczenie usług na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarcze, 

prowadzenie gospodarstwa rolniczego przez rodziców / opiekunów prawnych 

- zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i nie przebywaniu na urlopie wychowawczym, 

 - zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,  

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z 

Krajowego Rejestru Sądowego,  

- zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;  

- zaświadczenie z uczelni – obecność na liście studentów 

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego  
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6. Dokumenty potwierdzające, że dziecko, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, ma dwoje 

lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia:  

- akty urodzenia rodzeństwa; 

-Sopocka Karta  Rodziny 3+ lub karta dużej rodziny.  

7. Potwierdzanie samotnego rodzicielstwa: 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

- akt zgonu  

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu 

urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty 

potwierdzające stan cywilny; 

- wyrok Sądu Rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;  

- zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;  

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

8. Dokumenty potwierdzające wielodzietność  

- akty urodzenia dzieci, Sopocka Karta  Rodziny 3+ lub karta dużej rodziny 

 

W przypadku przedłożenia tego samego dokumentu z w/w dla potwierdzenia spełnienia różnych 

kryteriów rekrutacyjnych wystarczy dostarczyć go w jednym egzemplarzu.  

 

 


