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Niniejszym dokumentem koryguje się oczywistą omyłkę pisarską w REGULAMINIE 

REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W SOPOCIE : 

 

1. W rozdziale III, pkt 3, str. 12: 

Rozdział III pkt 3, str.12 brzmi:  

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.   

 

Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 

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 (9 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.   

 

 

2. W rozdziale I, punkt 2 k, str. 2: 

Rozdział 1, punkt 2k  brzmi: 

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; 

Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 

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, sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3, 

którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę lub osoby pracujące zatrudnione na 

czas określony/nieokreślony lub osoby zatrudnione będące w trakcie przerwy związanej z urlopem 

macierzyńskim/rodzicielskim lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

 

 

3. W załączniku nr 2 , w tabeli nr 2 pkt. 1b., str.10: 

Załącznik nr 2, Tabela 2 pkt.1b brzmi: 

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), 

Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 

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

dzieckiem kończy się umowa o pracę lub osoby pracujące zatrudnione na czas 

określony/nieokreślony lub osoby zatrudnione będące w trakcie przerwy związanej z urlopem 

macierzyńskim/rodzicielskim lub osoby prowadzące działalność gospodarczą – 51 osób (50 kobiet 

i 1 mężczyzna), (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o przebywaniu na urlopie 



 
 

 

macierzyńskim/rodzicielskim, zaświadczeniu od pracodawcy o zatrudnieniu, wydruku ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego 

Rejestru Sądowego), 

 

4. W załączniku 2/2 do Regulaminu rekrutacji do publicznego żłobka w Sopocie: 

Załącznik 2/2 do Regulaminu Rekrutacji do publicznego żłobka w Sopocie, brzmi:  

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, sprawującą opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, której w 

okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osobą zatrudnioną na czas określony, 

pracującą będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim. 

 Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, sprawującą opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, 

której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę lub osobą pracującą 

zatrudnioną na czas określony/ nieokreślony lub osobą zatrudnioną będącą w trakcie przerwy 

związanej z urlopem macierzyńskim/rodzicielskim lub osobą prowadzącą działalność 

gospodarczą. 

 

 

 

5. W załączniku nr 2/1 do Regulaminu rekrutacji do publicznego żłobka w Sopocie,  rozdział II: 

kryteria podstawowe warunki konieczne, pkt 3: 

Załącznik nr 2/1 Regulaminu Rekrutacji do publicznego żłobka w Sopocie,  rozdział II: kryteria 

podstawowe warunki konieczne, pkt 3 brzmi:  

Jestem osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, przebywającą na urlopie 

macierzyńskim lub rodzicielskim. 

Prawidłowy zapis powinien brzmieć: 

Jestem osobą pracującą/ zatrudnioną przebywającą  na urlopie macierzyńskim lub 

wychowawczym/ prowadzącą działalność gospodarczą 


