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Rekrutacja uzupełniająca dzieci do Punktów Opieki Dziennej 

Jesteś rodzicem dziecka w wieku od 20 tyg. życia do 3 lat? Chcesz wrócić do pracy, a nie ma 

kto zająć się w tym czasie Twoim dzieckiem? Zgłoś je do Punktu Opieki Dziennej  

w gminie Lisewo!  

Gmina Lisewo dysponuje wolnymi miejscami w Punkcie Opieki Dziennej znajdującym 

się na ul. Ks. A. Łebińskiego 4/11 w Lisewie. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania 

liczby miejsc! Planowany dzień otwarcia Punktów Opieki to 23 lipca 2018 r.  

Gmina Lisewo jest partnerem projektu „Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla 

rodziców małego dziecka” wraz z Gmina Płużnica, z Gminą Chełmża i Towarzystwem 

Rozwoju Gminy Płużnica. Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia 

usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 7 punktów opieki dziennej w gminach 

Lisewo, Płużnica i Chełmża.  

W gminie Lisewo utworzone zostaną 2 Punkty Opieki Dziennej. W Punktach zatrudnieni 

zostaną wykwalifikowani Opiekunowie Dzienni, którzy ukończyli 160godzinne szkolenie 

uprawniające ich do pełnienia funkcji Opiekunów.  

Do jednego Punktu przyjętych zostanie maksymalnie 5 dzieci (jeśli w tej grupie będzie 

dziecko poniżej 1 roku lub niepełnosprawne – wtedy maks. 3 dzieci).  

Warunki wymagane: 

Rodzic/opiekun:   

- mieszka, pracuje bądź uczy się na terenie gminy Lisewo.  

- 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/opiekunkorzysta ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 pkt  
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- 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.  

Rodzic/opiekun, którego dziecko będzie objęte opieką w Punkcie Opieki Dziennej 

ponosić będzie opłatę w wysokości 100 zł miesięcznie za wyżywienie tego dziecka. Jest to 

część kwoty przeznaczonej łącznie na wyżywienie dzieci. Pozostałą stanowią środki projektu.  

Żeby zgłosić dziecko do objęcia opieką należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny 

do pobrania poniżej) i wraz z niezbędnymi załącznikami przekazać go dojednego z niżej 

wymienionych miejsc:  

1. Sekretariatu Urzędu Gminy w Lisewie, pokój nr 12. 

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji udziela Agnieszka Dalke, tel. 535-031-583. 

 


