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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Pierwszy skok do przedszkola” 

na rok szkolny 2013/2014 

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie pt. 

„Pierwszy skok do przedszkola” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w 

Potrzanowie, ul.  Szkolna 1, 62 - 085 Skoki w partnerstwie z Gminą Skoki, ul. Ciastowicza 1, 

60-085 Skoki  

 

§ 1. Użyte pojęcia 

 

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) Programie - oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej.  

 

2) Projektodawca – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne  w Potrzanowie, ul. Szkolna 1, 60 

- 085 Skoki  

 

3) Projekcie - oznacza Projekt pn. Pierwszy skok do przedszkola 

 

 

4) Uczestniku Projektu - osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych 

Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej” w ramach POKL Europejskiego Funduszu Społecznego w tym przypadku:  



dzieci w wieku przedszkolnym 2,5-4 lat  

rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 2,5-4 lat  
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5)  Biurze Projektu - oznacza sekretariat przedszkola znajdujący się w budynku 

Niepublicznego Przedszkola Artystycznego  w Potrzanowie, ul. Szkolna 1, 60 - 085 Skoki  

 

 

§ 2. postanowienia ogólne 
 

1. cel projektu to poprawa w dostępie do edukacji przedszkolnej dla dzieci zamieszkujących 

gminę Skoki w okresie 2013 – 2015. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 22 maja 2013 r. do 25 czerwca  2015 r.  

3. Rekrutację do projektu rozpocznie się w dniu 01.08.2013 r. i będzie realizowana do czasu 

zebrania pełnej grupy uczestników projektu, spełniającej kryteria wyboru. 

4. w okresie od 22 maja do 31 sierpnia – prowadzone będą „drzwi otwarte” – spotkania 

rodziców z dyrekcją i personelem.  

5. w miesiącach sierpniu i wrześniu przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe. 

6. Po zebraniu 100% zgłoszeń tj. poprawnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych 

spełniających kryteria wyboru, jednak nie później niż 20.09.2013, odbędzie się posiedzenie 

Komisji rekrutacyjnej w siedzibie Przedszkola w Potrzanowie.  

7. Informacje o wynikach rekrutacji udzielane będą w siedzibie Przedszkola w Potrzanowie, 

poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń nie później niż do dnia 23.09.2013 r.  

8. W ramach realizacji projektu, z zakwalifikowanych uczestników powstanie oddział 

przedszkolny, który będzie funkcjonować: w okresie od 30 września  2013 r. do 25 czerwca 

2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 w Niepublicznym 

Przedszkolu Artystycznym w Potrzanowie przy ul. Szkolnej 1  

9. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym utworzonym w ramach projektu, funkcjonującym 

w okresie wskazanym w § 2 może być większa niż 18.  

10. odbędzie się jeden nabór dzieci na rok szkolny 2013/2014  

11. w przypadku, gdy powstaną nowe lub wolne się miejsca zostanie przeprowadzony 

zostanie nabór na rok szkolny 2014/2015 
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 § 3 Kryteria wyboru uczestników projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-4 lat, z roczników 2009 i 2010, 2011
1
, które w 

dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 2,5 roku, zamieszkałych na terenie gminy 

Skoki, powiat wągrowiecki 

2. W realizacji projektu mogą uczestniczyć dzieci w wieku 2,5-4 lata, które nie uczęszczają 

lub dotąd nie uczęszczały do placówek przedszkolnych oraz nie były objęte wsparciem w 

ramach poddziałania 9.1.1 POKL.  

3. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do zajęć edukacyjnych w przedszkolu realizującym 

projekt jest wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze projektu 

zlokalizowanym w Przedszkolu przy ul. Szkolnej 1 w Potrzanowie w terminach podanych w 

niniejszym Regulaminie:  

- Formularza zgłoszenia udziału w projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu).  

- Oświadczenia o wcześniejszym nie objęciu zgłaszanego dziecka edukacją przedszkolną 

(Załącznik nr 2 do Regulaminu) - załącznik obligatoryjny.  

- Oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka (Załącznik nr 3 do Regulaminu) – 

załącznik fakultatywny.  

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4 do Regulaminu) - załącznik 

obligatoryjny. 

- Zgoda na przetwarzanie danych (Załącznik nr 5 do Regulaminu) - załącznik 

obligatoryjny. 

- Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo (Załącznik nr 6 do Regulaminu) – 

załącznik fakultatywny 

- Oświadczenie o wrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 7 do 

Regulaminu) - załącznik obligatoryjny. 

4. Druk: Formularz zgłoszenia udziału w projekcie wraz z załącznikami można pobrać w  

Biurze Projektu znajdującym się w Przedszkolu lub ze strony internetowej Przedszkola, 

www.npart.edu.pl/  

5. Formularze zgłoszeniowe można składać:  

                                                           
1
 Zgodnie z zasadami kwalifikowania dzieci- dziecko w momencie przystępowania do projektu musi mieć 

ukończone 2,5 roku lub nie może mieć ukończonych 5 lat. 

http://www.npart.edu.pl/
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a) w Niepublicznym Przedszkolu  Artystycznym w Potrzanowie, ul. Szkolna 1, w 

dniach od 01.08.2013r., do 25.09 3013 lub do dnia zakończenia naboru, w godzinach 

od 7.00 - 17.00;  

b) wysyłać e mailem na adres: przedszkole.potrzanowo@onet.pl 

6. Nabór prowadzony jest do dnia, 25.09.2013 r lub do wyczerpania miejsc. 

7. Informacja o zawieszeniu naboru upubliczniona zostanie poprzez umieszczenie informacji 

na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 

www.npart.edu.pl/  

8. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane 

przez Realizatora będą odrzucane.  

9. Dostarczone Formularze nie zawierające wymaganych załączników będą odrzucane na 

etapie oceny formalnej.  

10. Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych nie będzie miała 

możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego.  

11. Formularz rekrutacyjny, który przejdzie ocenę formalną będzie podlegał ocenie 

merytorycznej podczas II etapu rekrutacji.  

12. Do II etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają pozytywną ocenę 

formalną.  

13. Rekrutację do udziału w projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna (dalej zwana 

Komisją) powołana przez właściciela przedszkola 

 

14. Komisja pracować będzie w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym w Potrzanowie, 

ul. Szkolna 1, w składzie co najmniej trzyosobowym pod przewodnictwem Przewodniczącego 

Komisji. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. Komisja dokonując rekrutacji 

sporządzi:  

a) listę osób zakwalifikowanych do projektu,  

b) listę rezerwową - osób które spełniły warunki przyjęcia do projektu jednak nie zostały 

zakwalifikowane ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w projekcie.  

15. Po zakończeniu procesu rekrutacji na tablicy ogłoszeń w Biurze projektu oraz na stronie 

internetowej www.npart.edu.pl/ zostaną udostępnione informacje o zakwalifikowaniu dzieci 

do projektu lub umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej. Dodatkowo Przewodniczący 

mailto:przedszkole.potrzanowo@onet.pl
http://www.npart.edu.pl/
http://www.npart.edu.pl/
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Komisji może informować telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o jego 

przyjęciu, bądź umieszczeniu na liście rezerwowej.  

16. Rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci ubiegających się o uczestnictwo w projekcie 

nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji  

17. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:  

1) Kryteria formalne:  

a) spełnienie kryteriów wymienionych w § 3 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu,  

b) złożenie w biurze projektu kompletu wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów 

w określonym przez Realizatora terminie - decyduje data wpływu dokumentów do Biura 

Projektu1;  

2) Kryteria merytoryczne - Do projektu „Pierwszy skok do przedszkola” będą 

rekrutowane dzieci, które zgromadzą największą liczbę punktów w formularzu 

zgłoszeniowym 

 - miejsce zamieszkania dziecka - miasto/wieś  - 1pkt./2 pkt. 

 - wiek dziecka – 3 lata/4 lata - 1pkt/0 pkt. 

 - pierwszy kontakt z przedszkolem  - 1 pkt. 

 - rodzic nieaktywny zawodowo – 1 pkt. 

 - liczba dzieci w wieku 1-7 rodzinie: 

  1 dziecko 1 pkt. 

  2 dzieci 2 pkt. 

  3 dzieci i więcej 5 pkt. 

 - wykształcenie rodziców (wyższe 0 pkt.,  pozostałe 1 pkt.) 

 - dochody na osobę w rodzinie ( równy lub poniżej średniej dla województw 1 pkt., 

powyżej 0 – pkt.) 

 

W przypadku większej ilości chętnych dzieci (spełniających kryteria opisane w wymienionym 

w § 3, pkt. 17, ppkt. 2 Regulaminu) niż dostępnych miejsc, których liczba punktów jest 

identyczna, Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dokonuje wyboru uczestników projektu 

poprzez komisyjne losowanie. Spośród pozostałych dzieci komisja rekrutacyjna ustali listę 

rezerwową według kolejności zgłoszeń formularza (decyduje data i godzina złożenia 

dokumentu). 

18. Przyjęcie dziecka z listy rezerwowej do grupy następuje w kolejności umieszczenia na tej 

liście.  
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19. Zapisanie dziecka do udziału w projekcie, po ustaleniu listy dzieci przyjętych oraz listy 

rezerwowej, będzie możliwe tylko wtedy, gdy przedszkole będzie dysponowało wolnym 

miejscem w grupie zajęciowej.  

 

§ 4 Sposób realizacji form wsparcia 

 

1. Dzieci przyjęte do projektu będą stanowiły osobny oddział przedszkolny.  

2. Opieka nad dziećmi ma charakter bezpłatny 

3. Oddział ten funkcjonował będzie w okresie od 30 września 2013 r. do 25 czerwca 2015 r. 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 w Niepublicznym Przedszkolu 

Artystycznym w Potrzanowie przy ul. Szkolnej 1.  

4. W ramach zajęć dzieci realizowały będą program zgodny z podstawami programowymi 

wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych.  

5. Udział w projekcie jest dla zakwalifikowanych dzieci bezpłatny.  

6. Podczas realizacji zadania dodatkowo planuje się organizację  

- zajęć z rytmiki; 

- zajęć plastyczno technicznych;   

- zajęć teatralno – językowych; 

- zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej; 

- zajęć z j. angielskiego 

- raz w miesiącu spotkania w klubie Małego Muzyka (przedstawienie teatralne) 

- wspólne zajęcia z rodzicami 

- zajęcia z logopedą 

7. Dzieciom w ramach zajęć zostaną zapewnione posiłki; 

 - I i II śniadanie 

 - obiad dwudaniowy 

 - podwieczorek  

§ 5  Prawa i obowiązki 

 

1 Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zgłosić w placówce przedszkolnej:  

a) nieobecność dziecka na zajęciach edukacyjnych najpóźniej do godziny 7:30 danego dnia, 

osobiście lub telefonicznie,  

2.Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
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a) udziału w badaniach ewaluacyjnych w ramach Projektu (ankiety ewaluacyjne m.in. 

oceniające oczekiwania/potrzeby uczestników projektu; poziom merytoryczny i 

organizacyjny zajęć przedszkolnych), których celem jest udoskonalenie  działań oferowanych 

przez projektodawcę i lepsze dostosowanie ich do  potrzeb przyszłych dzieci 

b) udzielenia zgody na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć, na 

których widnieje postać Uczestnika (rodzica i/lub dziecka), 

c) w przypadku  rezygnacji z uczestnictwa dziecka w projekcie  niezwłocznie - w formie 

pisemnej- powiadomi dyrekcję przedszkola. 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie - (Załącznik nr 8 Regulaminu) - załącznik 

obligatoryjny w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

 

 

 


