
 

Projekt pt. Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” 

Załącznik nr 1  
 

Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi priorytetowej X  
„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i  rozwój dzieci i 

młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” 
 
Postanowienia ogólne  

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu pn. 
Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” współfinansowanego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 Osi priorytetowej X  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie  
i  rozwójdzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” 
 
1. Projekt - rozumie się przez to projekt pt.: Przedszkole  - Baśniowa Kraina – Oddział II”. 
 
2. Uczestnik projektu – rozumie się przez to dziecko zakwalifikowane do uczestnictwa  
w Projekcie.  
 

§ 2 
1. Projekt będzie realizowany przez Gminę Jastrząb/Publiczną Szkołę Podstawową  
w Jastrzębiu a miejscem realizacji projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Jastrzębiu 
 
2. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.03.2018 r. do 31.08.2019 r. , przy czym 
wychowanie przedszkolne w ramach Projektu realizowane będzie od 01.09.2018 r. do 
31.08.2019. 
 
3. Projekt zakłada objęcie edukacją 25 dzieci (11 chłopców i 14 dziewczynek) w wieku 3-4 
lat zamieszkałych na terenie gminy Jastrząb. 
W ramach projektu realizowana będzie podstawa programowa dla przedszkoli MEN oraz: 
- 2 razy w tygodniu po 30 min. zajęć z języka angielskiego, 
- 2 razy w tygodniu po 30 min. zajęć logopedycznych, 
- 2 razy w tygodniu po 30 min. zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 
- 2 razy w tygodniu po 30 min. zajęć taneczno - rytmicznych, 
Dla wszystkich dzieci zapewnione będą materiały dydaktyczne. 
 
4. Koszt pozostałych zajęć programowych realizowanych w Przedszkolu nie objętych 
projektem oraz wyżywienia dzieci pokrywany jest z opłaty miesięcznej wnoszonej przez 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 
 

§ 3 
1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci, których rodzice/prawni 
opiekunowie zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w projekcie w roku szkolnym 2018/2019, 
dotychczas nie objęte edukacją przedszkolną i spełniające następujące kryteria:  
a. dzieci z niepełnosprawnością. 
b. wiek 3–4 lata,  
c. dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jastrząb, 
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d. dzieci nie objęte wcześniej edukacją przedszkolną, 
 
2. Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe. 
 
3. Rekrutacja będzie się odbywać do momentu gdzie wszystkie miejsca  utworzone w ramach 
projektu będą obsadzone.  
 

§ 4 
1. Przebieg rekrutacji dzieci do udziału w projekcie będzie obejmował następujące etapy:  
a) akcja informacyjno – promocyjna i ogłoszenie rekrutacji uczestników do udziału  
w Projekcie, 
b) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,  
c) przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie 
d) wyłonienie  uczestników projektu przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kryteria 
określone w niniejszym Regulaminie oraz kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe,  
e) poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o zakwalifikowaniu do Projektu,  
f) stworzenie listy rezerwowej w celu zapewnienia ciągłości trwania Projektu.  
 
2. Rekrutacja będzie zgodna z zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępność 
dla osób z niepełnosprawnością oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn. 
 
3. Informacja o naborze do udziału w Projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Jastrzębiuwww.jastrzab.com.pl, Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Jastrzębiuhttp://www.jastrzab.edu.ploraz zostaną rozpowszechnione plakaty i ulotki na 
terenie gminy Jastrząb.  
 

§ 5 
1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusz Kościuszki w Jastrzębiu przy współpracy Koordynatora Projektu.  
 
2. Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w terminie od 01.03.2018 r. do  
30.03.2018r.  
W przypadku  niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu 
rekrutacja uczestników  będzie prowadzona w sposób ciągły. 
 
3. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani uczestnictwem dziecka w Projekcie składają 
dokumenty rekrutacyjne w Sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Jastrzębiu. 
 

§ 6 
1.Zgłoszenia do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez 
rodzica/prawnego opiekunaWniosku rekrutacyjnego dziecka do oddziału przedszkolnego 
przy PSP  w Jastrzębiu wraz z załącznikami: 
a. Oświadczenie o miejscu zamieszkania, 
b.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane ze względu na  
    niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 
c. Oświadczenie że dziecko nie było objęte wcześniej edukacją przedszkolną. 
d. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
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Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe. 
 
1. W przypadkuWielodzietności rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) -  Oświadczenie  
o wielodzietności rodziny kandydata . 
 
2. W przypadkuNiepełnosprawności jednego z rodziców kandydata - Orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w  
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 138). 

 
3. W przypadku Niepełnosprawności obojga rodziców kandydata - Orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 138). 
 
4. W przypadku Niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - Orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 138). 
 
5. W przypadku Samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - Prawomocny wyrok 
sądu rodzinnego orzekający  rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie1 
o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem. 
 
5 W przypadkuObjęcia kandydata pieczą zastępczą- Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej r. (Dz.U.z 2015r. poz. 332) 
 
6. Oświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli dotyczy). 

 
 

§ 7 
1. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych udziałem w 
Projekciezostanie  utworzona lista rezerwowa.  
 
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba 
z listy rezerwowej.  
 
3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia Koordynatorowi Projektu informacji  
o rezygnacji z udziału w projekcie.  
 
4.Rodzice dzieci zakwalifikowanych do projektu są zobligowani do złożenia i podpisania 
Deklaracji o uczestnictwie dziecka w projekcie oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla celów ProjektuPrzedszkole „Baśniowa Kraina – oddział 
II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego 

                                                           
1Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w 
każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej 
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Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi priorytetowej X  
„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i  rozwójdzieci i młodzieży”, 
Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” 
 

§ 8 
1.Nabór do udziału w Projekcie będzie prowadzony przez Dyrektora PSP w Jastrzębiu. 
 
2.O zakwalifikowaniu uczestnika projektu decyduje powołana Komisja Rekrutacyjna  
w oparciu o niniejszy regulamin.  
 
3.Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia. 
 
4.Wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie oraz e-mailem rodzicom/prawnym 
opiekunom dzieckana adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej. 
 
Postanowienia końcowe  
 

§ 9 
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania projektu.  
 
2.Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu rekrutacji, szczególnie  
w przypadku, jeżeli zmianie ulegną warunki umowy o dofinansowanie Projektu. 
.  
 
 


