
 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W KROBI 
 

Burmistrz Krobi ogłasza nabór dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 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. 

Do pierwszego żłobka w Krobi zostanie przyjętych 25 dzieci w wieku  od 20. tygodnia życia do 3. roku życia. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych: 
od 01.07.2020r. do 08.07.2020r. 

Biuro Obsługi Klienta w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi 
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krobi – www.krobia.pl oraz w biurze projektu – Referat Projektów i Edukacji przy 

Placu Kościuszki 3 w Krobi, a także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (Rynek 1,63-840 Krobia) 

Uczestnikami projektu mogą zostać rodzice/opiekunowie prawni dzieci od 20. miesiąca życia do 3. roku życia, opiekujący się dzieckiem do lat 3. oraz zamieszkujący lub 

pracujący lub uczący się na terenie gminy Krobia. 

Więcej szczegółów dotyczących procesu rekrutacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krobi – www.krobia.pl oraz w biurze projektu – Referat Projektów i 

Edukacji przy Placu Kościuszki 3 w Krobi w godzinach pracy urzędu, nr telefonu 508 525 172 lub 65 57 12 645. 

Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu odbędzie się dnia 29.06.2020 o godz. 18:00 w siedzibie biura 
projektu przy ul. Plac Kościuszki 3 w Krobi. 

Miejsce spotkania dostosowane jest do osób z niepełnosprawnością, w razie konieczności uzyskania informacji na temat dostępności możliwy jest kontakt 
telefoniczny pod numerami podanymi w ogłoszeniu.  
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zapewnienia usługi tłumacza języka migowego, jednak konieczne jest zgłoszenie takiej potrzeby na 3 dni 
przed terminem spotkania  


