
 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W GNIEŹNIE 

 

Gmina Miasto Gniezno ogłasza rekrutację do Żłobka  

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych. 

 

Informujemy, że w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2022 r. Gmina Miasto Gniezno realizować 

będzie projekt pt. „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie!” 
 

Projekt wdrożony jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. 

Łączna wartość projektu:  3 575 489,06 zł, dofinansowanie projektu: 3 039 165,70 zł 

Głównym celem projektu jest utworzenie 75 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasto 
Gniezno oraz finansowanie przez 23 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu 
rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą 
mogli utrzymać zatrudnienie.  
 

Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy  
w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (75K), w tym: 
  
a) osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 75 osób (75K)  
 
Gmina Miasto Gniezno jednocześnie informuje, że z uwagi na specyfikę realizowanego projektu, 
w czasie trwania projektu pobierana opłata za pobyt dziecka w żłobku będzie opłatą stałą – 
niezależną od ilości dni, w jakich dziecko uczęszczało do żłobka. 
 

1.  Zgłoszenia do projektu: dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać: 

1) pobierając ze strony internetowej https://www.gniezno.eu 
2) osobiście: Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miejski Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno. 

 
 



 
Dokumenty do projektu należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: 

 

REKRUTACJA DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W GNIEŹNIE 

„Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie!” 
 

w  terminie od 14.09.2020 r. do 14.10.2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze Obsługi 

Interesanta w Urzędzie Miejskim  w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno. 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wywołującego chorobę COVID-19 nie przewiduje się spotkań informacyjnych dla rodziców. 

Pomoc przy wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych i wszelkie niezbędne informacje                              

w związku z realizowanym  projektem będą udzielane telefonicznie lub w Biurze projektu (Urząd 

Miejski w Gnieźnie) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 61-426-04-20 lub 61-426-04-61. 


