
 

 

 

 
 

 

ZARZĄDZENIE nr 1/6/2022 

Dyrektora Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie 

z dnia 17 czerwca 2022 roku 

w sprawie przeprowadzenia rekrutacji uczestników do Projektu „Utworzenie 

żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 

2014-2022 

Na podstawie art. 11, ust.2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 ( tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 75), UCHWAŁY NR XXXVI/263/2022 RADY GMINY W 

Żegocinie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka ,,Kolorowy Świat 

Malucha” w Żegocinie, Kryteriów rekrutacyjnych zawartych w projekcie nr RPMP.08.05.00-12-

0078/21-00 pn.: „Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej 

mieszkańców gminy”  – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie 

opieki dzieciom w samorządowym żłobku „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie, dofinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek 

pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym zarządzam, co 

następuje:  

 
§ 1 

1.Ogłaszam rekrutację uczestników do Projektu nr RPMP.08.05.00-12-0078/21-00 pn.: „Utworzenie 

żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy”  – wsparcie 

rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym 

żłobku „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie , z siedzibą w Żegocinie  516, 32-731 Żegocina - 

zwanego dalej „Żłobkiem”.  

2. Terminem rozpoczęcia rekrutacji uczestników do projektu  jest dzień 20 czerwca 2022 roku.  

§ 2 

1. Wprowadzam  Regulamin Rekrutacji do Projektu, zawierający zasady, kryteria i wymogi, które 

należy spełnić ubiegając się o udział w projekcie. 

2. Regulamin Rekrutacji do Projektu, o którym  mowa w ust.1 podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie:  

 1) na stronie internetowej www.zegocina.pl/zlobek-rekrutacja 

 2) w siedzibie Żłobka.  

3. Wzór ,,Formularza Zgłoszeniowego”, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji 

do Projektu.  

http://www.zegocina.pl/zlobek-rekrutacja


 

 

 

 
 

 

§3 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną ds. przeprowadzenia rekrutacji uczestników Projektu, w składzie:  

1. Agnieszka Orzeł/dyrektor Żłobka – przewodniczący komisji.  

2. Agnieszka Janiczek/koordynato Projektu – członek komisji.  

§4 

Harmonogram prowadzenia rekrutacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§5 

Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:  

1) Na stronie internetowej www.zegocina.pl/zlobek-rekrutacja.  

2) Na tablicy ogłoszeń w Publicznym Żłobku „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie.  

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


