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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

NR RPZP.08.01.00-32-K013/19 „ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC EDUKACJI 

PRZEDSZKOLNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU BAJKOWO“ 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zwiększenie liczby 

miejsc edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Bajowo” realizowany przez 

wnioskodawcę Perspektywa Anna Proniuk, prowadzącego Niepubliczne Przedszkolu Bajowo. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie: 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej  

3. Biuro projektu mieści się w Niepublicznym Przedszkolu Bajkowo, ul. Słoneczna 27a, 78 – 550 

Czaplinek, a następnie zostanie przeniesione do miejscowości Niwka 12. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do  31.08.2021 r.  

 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

1. Głównym celem projektu jest  zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania 

przedszkolnego i upowszechnienie go wśród dzieci 3 - letnich na terenie Gminy Czaplinek w okresie 

od 04.05.2020 r. do  31.08.2021 r.  poprzez realizację następujących działań: 

 utworzenia 16 (8 K/8 M) nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 

lat, w tym dla 2 dzieci niepełnosprawnych 

 podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (2K), pracujących                         

w placówce objętej wsparciem, 

 podniesienie kompetencji dzieci poprzez realizację podstawy programowej i udział w 

zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia oraz niwelujących deficyty rozwojowe. 

2. Poprzez realizację projektu zniwelowane zostaną poniższe bariery: 

 utrudniony dostęp do dodatkowych zajęć dla dzieci (przez niestabilną sytuację finansową bądź 

brak zajęć w pobliżu), 

 brak wystarczającej liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy oraz brak 

możliwości w związku z tym aktywizacji zawodowej dla niektórych rodziców, 

 bariery nauczycieli w zakresie zdolności finansowej do podniesienia umiejętności i zdobycia 

nowych kompetencji we własnym zakresie. 

3. Dzieci wezmą udział w następujących formach wsparcia: 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 zajęcia z logopedą  

 zajęcia socjoterapeutyczne 

 zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej 

 gimnastyka korekcyjna 

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci: „Mały Artysta”, „Mały Poliglota”, 

„Sportowiec”, „Zrób to sam”. 

 

4. Nauczyciele wezmą udział w następujących formach wsparcia: 

 studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika 

 szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 
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§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1. Rekrutacja uczestników do nowopowstającego oddziału przedszkolnego zostanie przeprowadzona 

w terminie od 04.05.2020 r. do 31.08.2020 r. i prowadzona będzie w oparciu o kryteria formalne                    

i dodatkowe. 

Kryteria formalne (obligatoryjne) tj.: 

-  dziecko w wieku przedszkolnym zgodnie z prawem oświatowym,  

-  miejsce zamieszkania: teren gminy Czaplinek w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

Kryteria dodatkowe (merytoryczne - punktowe): 

- dziecko z  niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) - 5 

pkt.  

- samotne wychowywanie dziecka - 3 pkt. 

- wielodzietność rodziny - 2 pkt. 

- oboje rodzice pracują – 1 pkt 

- jeden rodzic pracuje – 2 pkt. 

- dziecko z rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym z przyczyn innych niż 

niepełnosprawność – 1 pkt 

- dziecko z terenów wiejskich – 1 pkt 

2. Za rekrutację odpowiedzialny będzie Dyrektor Przedszkola. 

3. Warunkiem uwzględnienia kandydatury do udziału w projekcie będzie spełnienie kryteriów 

formalnych oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 

a. Deklaracja udziału w projekcie – załącznik nr 1 do regulaminu 

b. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola – załącznik nr 2 do regulaminu 

c. Oświadczenie uczestnika dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych – 

załącznik nr 3 do regulaminu 

d. Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 4 do regulaminu 

4. Warunkiem przyznania punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych będzie złożenie 

następujących dokumentów:  

a. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) – jeśli dotyczy 

b. Oświadczenie dotyczące wielodzietności rodziny – załącznik nr 5 do regulaminu 

c. Oświadczenie dotyczące samotnego wychowania dziecka w rodzinie - załącznik nr 6 do 

regulaminu 

5. Wynikiem rekrutacji będzie protokół rekrutacji, utworzona zostanie lista dzieci 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz lista 

rezerwowa w przypadku rezygnacji uczestnika z projektu. W przypadku problemów z rekrutacją 

zostanie ogłoszony nabór uzupełniający/ciągły. 

6. Rekrutacja dzieci do zajęć dodatkowych zostanie przeprowadzona na podstawie opinii Dyrektora, 

koordynatora projektu i  nauczyciela w terminie od 01.09.2020 do 30.09.2020 r.  

7. Rekrutacja nauczycieli do projektu prowadzona będzie w oparciu o kryteria formalne                             

i merytoryczne w terminie 01.03.2020 do 30.09.2020 r. 

Kryteria formalne:  

- pracuje w przedszkolu objętym wsparciem; 

- zamieszkuje na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC. 
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Kryteria merytoryczne: 

- opinia Dyrektora - 5 pkt; 

- brak kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - 10 pkt; 

- potrzeba nabycia dodatkowych kompetencji - 10 pkt. 

8. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do nowopowstającego oddziału przedszkolnego ogłasza 

dyrektor przedszkola w formie: umieszczenia informacji na tablicach informacyjnych przedszkola, 

stronie www przedszkola  i profilu przedszkola na FB. Ponadto zostaną również zorganizowane 

spotkania rekrutacyjne (w tym, dla osób pracujących poza godzinami ich pracy), informacja także 

będzie się znajdować na plakatach, umieszczonych na terenie gminy. Działania informacyjne i 

promocyjne będą prowadzone zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.  

9. W trakcie rekrutacji płeć nie będzie miała wpływu na decyzję o przyjęciu.  

10. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały dzieci z potwierdzoną niepełnosprawnością,                    

a następnie przyjmowane będą osoby z największą liczbą punktów. Udział w rekrutacji będzie 

niezależny od płci. 

11. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów liczona będzie kolejność zgłoszeń. 

12. W przypadku niezrekrutowania zakładanej liczby dzieci, Wnioskodawca przeprowadzi rekrutację 

uzupełniającą. W trakcie rekrutacji zostanie zapewniona równość szans płci, tj. kryterium płci nie 

będzie miało wpływu na decyzję o przyjęciu.  

13. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor przedszkola powiadamia rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka. 

14. Wszystkie dokumenty w imieniu dziecka podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka. 

 

§ 4 

Komisja rekrutacyjna 

1.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora  

       przedszkola. 

2.    Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

      - analiza przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów       

pierwszeństwa, 

    - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do przedszkola; 

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

§ 5 

Uczestnictwo w projekcie 

1. Zajęcia dodatkowe przewidziane do przeprowadzenia odbywać się będą w Przedszkolu, do którego 

uczęszczają dzieci z zastosowaniem podziału na grupy. 

2. Podział na grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dodatkowych i jego zmiany Dyrektor 

przedszkola niezwłocznie przekazuje Koordynatorowi Projektu. 

3. Po zakwalifikowaniu do projektu, dzieci mają obowiązek regularnego uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach. 

4. Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektu nieodpłatnie. 

5. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 

sprawdzenie listy obecności. 
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6. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 

usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego dziecka dołącza się do przedszkolnej 

dokumentacji projektowej. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, opiekun prawny 

uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie 

wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

 

1. Deklaracja udziału w projekcie – załącznik nr 1  

2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola – załącznik nr 2  

3. Oświadczenie uczestnika dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 

3  

4. Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 4  

5. Oświadczenie dotyczące wielodzietności rodziny – załącznik nr 5  

6. Oświadczenie dotyczące samotnego wychowania dziecka w rodzinie - załącznik nr 6  

 

Regulamin jest dostępny na stronie https://bajkowoczaplinek.wordpress.com 

 

Zapoznałam/-em się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

........................................................                                                         ........................................................ 

Podpis matki/ prawnej opiekunki                                                               Podpis ojca/ prawnego opiekuna 

 

https://bajkowoczaplinek.wordpress.com/

