
 

 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Moje przedszkole- mój świat” 

 
 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci i udziału w projekcie 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Poddziałanie 9.1.1 – 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
 
 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i 
organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2009r.) 

 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Projekt realizowany jest przez Gminę Złotoryja, z siedzibą w Złotoryi, Al. Miła 4 w 

okresie od 01.07.2010 r. do 29.06.2012 r.  
2. Biuro Projektu zorganizowane jest w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 

Złotoryja, pok. Nr 5. 
3. Celem Projektu jest umoŜliwienie edukacji przedszkolnej 85 dzieciom w wieku 3-5 lat 

na terenach wiejskich oraz wzrost świadomości rodziców o istocie edukacji 
przedszkolnej w ciągu 24 miesięcy trwania projektu.  

4. Tworzy się 3 punkty przedszkolne na terenie Gminy Złotoryja w następujących 
miejscowościach, o określonej liczbie miejsc: 
1) Gierałtowiec – 20 miejsc 
2) Rokitnica – 15 miejsc 
3) Wilków-Osiedle – 20 miejsc 

5. Czas pracy w punkcie przedszkolnym - od godz. 6:30 do 16:30. 
6. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne z zastrzeŜeniem ust. 8. 
7. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  
8. W punkcie przedszkolnym realizowana będzie podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”. 

9. Pomieszczenia dla dzieci wyposaŜone będą w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
dostosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 

10. Opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje 
do wychowania przedszkolnego określone odrębnymi przepisami. 

11. Nadzór pedagogiczny sprawują: Dyrektorzy poszczególnych placówek, dolnośląskie 
kuratorium oświaty.  

12. Dzieciom zapewnione będzie bezpłatnie: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy 
obiad oraz podwieczorek. 



13. Obowiązkiem rodzica/opiekuna  jest doprowadzenie i odbiór dziecka z punktu 
przedszkolnego w godzinach określonych w § 1. ust. 5. 

14. Nad realizacją projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, czuwa Wójt Gminy 
Złotoryja. 
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w projekcie. 

 
1. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące na terenie  

Gminy Złotoryja. 
2. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie przez 

rodzica/opiekuna prawnego Karty zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego 
(Załącznik nr 1) , Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2) oraz zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) i zgody na wykorzystanie i 
rozpowszechnianie wizerunku dziecka (załącznik nr 4) w określonym regulaminem 
terminie. 

3. W wyniku rekrutacji utworzona zostanie podstawowa lista uczestników 
zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.  

4. Dziecko moŜe zostać skreślone z listy uczestników Projektu w przypadku: 
1) Niezgłoszenia się dziecka po raz pierwszy do punktu przedszkolnego bez 

usprawiedliwienia w ciągu 14 dni 
2) Dwutygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w punkcie 

przedszkolnym, po uprzednim zawiadomieniu rodziców. 
 
 

§ 3 
Tok postępowania rekrutacyjnego 

 
1. Zorganizowanie spotkań informacyjno-promocyjnych z mieszkańcami Gminy 

Złotoryja. 
2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego (plakaty, strona www, 

informacja w biurze projektu, informacja w szkołach). 
3. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.  
5. Rekrutacja – złoŜenie Karty zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego (Załącznik 

nr 1) , Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznika nr 2) oraz zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) i zgody na wykorzystanie i 
rozpowszechnianie wizerunku dziecka (załącznik nr 4) w określonym regulaminem 
terminie. 

4. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. 
5. Wyłonienie Beneficjentów ostatecznych przez Komisję Rekrutacyjną. 
6. Stworzenie listy rezerwowej.  
7. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych. 
 
 

§ 4 
Procedura rekrutacji 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: koordynator 

projektu jako przewodniczący lub asystent koordynatora, Dyrektorzy placówek 
oświatowych lub wyznaczone przez nich osoby, przedstawiciel Urzędu Gminy 
wyznaczony przez Wójta Gminy. 

2. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie w terminach od 19.07.2010 r. do 
02.08.2010 r. w odniesieniu do naboru dzieci na rok szkolny 2010/2011 oraz od 



18.07.2011 r. do 01.08.2011 r. w odniesieniu do naboru dzieci na rok szkolny 
2011/2012. w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, pok. Nr 6, w biurze projektu 
pok. Nr 5 oraz w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu, Szkole Podstawowej w 
Rokitnicy, Szkole Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu oraz na stronie 
www.zlotoryja.com.pl 

3. Rekrutacja dzieci do punktów przedszkolnych odbywać się będzie raz w roku w 
miesiącu lipcu. Rekrutacja rozpocznie się  26.07.2010 r. i będzie trwać do 02.08.2010 
r. w odniesieniu do naboru dzieci na rok szkolny 2010/2011 oraz od 25.07.2011 r. do 
01.08.2011 r. w odniesieniu do naboru dzieci na rok szkolny 2011/2012.  

4. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzone zostanie w I dekadzie sierpnia 
2010 r. w odniesieniu do naboru dzieci na rok szkolny 2010/2011 oraz w I dekadzie 
2011 r. w odniesieniu do naboru dzieci na rok szkolny 2011/2012. 

5. Rodzice zainteresowani uczestnictwem dziecka w projekcie składają w/w terminach 
dokumenty rekrutacyjne w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, pok. Nr 6 
Dokumentami składanymi przez rodziców będą: 
a) Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego (załącznika nr 1). 
b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznika nr 2). 
c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). 
d) Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (załącznik nr 4).  
e) Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (załącznik nr 5). 

6. Weryfikacja złoŜonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie 
wszystkich wymaganych pól, czytelny podpis, kompletność załączników) 
dokonywana będzie przez koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu. 

7. ZłoŜone dokumenty nie podlegają zwrotowi, są przechowywane w Biurze Projektu, 
stanowią dokumentację punktu przedszkolnego. 

8. Brak wymaganych dokumentów wyklucza w udziale w projekcie. 
9. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego decyduje Komisja Rekrutacyjna w 

oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych i kolejność zgłoszeń. 
10. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia. 
11. Ostateczna lista dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie podana zostanie do 

wiadomości publicznej poprzez jej wywieszenie w Biurze Projektu, w siedzibie 
punktów przedszkolnych oraz zamieszczona na stronie internetowej 
www.zlotoryja.com.pl  

12. Sporządzona zostanie lista rezerwowa dzieci, które nie zostały przyjęte z powodu 
braku miejsc. 
 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 05.07.2010 r. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu rekrutacji. 
3. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy 

Złotoryja. 
 
 

Załączniki:  
1. Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego.  
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.  
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
4. Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka. 

 
 


