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DOTYCZĄCZY REKRUTACJI DO PROJEKTU pn.: Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich W Szczecinie publikuje poniżej listę kandydatów do 

projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz listę rezerwową. 

Jednocześnie informujemy, iż z powodów niezależnych od Realizatora, przyjęcie dzieci na nowo 

utworzone miejsca w ramach projektu nastąpi od LIPCA 2018 roku, a nie jak wcześniej zakładano od 

1 czerwca 2018 roku. Tym samym właściwa opieka nad dzieckiem w wytypowanych żłobkach 

rozpocznie się od 2 lipca 2018r. (poniedziałek).  

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do 

projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu. W związku 

z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie z kandydatami do projektu spotkania w celu ustalenia 

warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, 

omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa, zasad płatności i zasad pobytu dziecka  

w żłobku. Spotkania te odbędą się do dnia 7 czerwca 2018r. włącznie. Terminy zostaną uzgodnione  

i podane osobom znajdującym się na liście w trybie kontaktu telefonicznego. W miarę zwalniania 

miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. 

 Informujemy, iż osoby które nie zostaną zakwalifikowane do projektu będą wzięte pod uwagę przy 

standardowej rekrutacji do żłobków miejskich Szczecina, która zostanie przeprowadzona w czerwcu 

2018 roku oraz będą mogły wziąć udział w przedmiotowym projekcie w ramach zwalniania się miejsc 

w projekcie. Tym samym wszystkie osoby, które spełniły zasady kwalifikowalności do projektu 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej 

będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na 

dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.   

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, a które nie złożyły stosownych formularzy  

w wyznaczonym czasie informujemy, iż w odrębnym komunikacie na stronie ZŻM poinformujemy  

o wznowieniu procedury rekrutacyjnej.  

Z UWAGI NA OGRANICZENIA LICZBY MIEJSC   W POSZCZEGÓLNYCH ŻŁOBKACH MOŻLIWA JEST 

SYSTAUCJA, W KTÓREJ KANDYDAT OTRZYMA PROPOZYCJĘ MIEJSCA W ŻŁOBKU, KTÓRY NIE BYŁ JEGO 

MIEJSCEM PIERWSZEGO WYBORU.  

 

 

 

 




