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Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Rekrutacja dziecka do Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie – 1 wolne miejsce od 

01.09.2020 r.! 

 

Do dnia 02.10.2020 r. Gmina Chełmża realizuje projekt „Gminne Punkty Opieki Dziennej – 

wsparcie dla rodziców małego dziecka” w partnerstwie z Gminą Lisewo, Gminą Płużnica i 

Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. 

Rekrutacja obejmuje jedno wolne miejsce w Punkcie Opieki Dziennej w 

Zelgnie od 01.09.2020 r. 

 

Warunki wymagane:  

Rodzic/opiekun:   

- mieszka, pracuje bądź uczy się na terenie gminy Chełmża, 

- powraca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub jest w wieku aktywności 

zawodowej i jest wyłączony z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

 Dziecko:  

- jest w wieku powyżej 20 tygodnia życia i poniżej 3 lat. 

 

Warunki punktowane:  

- dziecko jest niepełnosprawne lub wymaga specjalnej opieki – 10 pkt,  

- rodzic/opiekun samotnie wychowuje dziecko – 3 pkt,  

- rodzic/opiekun korzysta ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 pkt,  

- dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (powyżej 2 dzieci w rodzinie) – 3 pkt.  

W przypadku otrzymania równej ilości punktów za wcześniej wymienione warunki decydować będzie 
kryterium dochodowe.  
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Żeby zgłosić dziecko do objęcia opieką należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z 

niezbędnymi załącznikami (dostępny do pobrania poniżej) i przekazać go do Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża ul. Paderewskiego 11a, 87-140 Chełmża (II piętro) w terminie 

do 28.08.2020 r. 

 

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża lub 

telefonicznie 663 533 500. 

 


