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REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

„NAUKA POPRZEZ ZABAW Ę- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁO ŚĆ KAŻDEGO DZIECKA” 

 

§ 1 

Podstawa prawna: 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 

z późn. zm./ 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 

oraz sposobu ich działania /Dz. U. Nr 83 poz. 693/ 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne: 

Przez użyte w Regulaminie zwroty należy rozumieć : 

Beneficjencie – należy przez to rozumieć Miasto i Gmina Trzemeszno 

Realizatorze projektu - należy przez to rozumieć Przedszkole  nr 1 im. Chatka Puchatka w 

Trzemesznie  

 Projekcie – należy przez to rozumieć projekt ,,Nauka poprzez zabawę- to rozwój i przyszłość 

każdego dziecka” realizowany przez Organizatora we wsparciu finansowym Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

3) Uczestnik Projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w 

Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, a także jego 

rodzic lub opiekun prawny, zwani Beneficjentami Ostatecznymi. 

4) Rodzic - rodzic lub opiekun prawny beneficjenta ostatecznego ubiegający się 

o zakwalifikowanie swojego dziecka, kandydata do udziału w Projekcie na podstawie 

zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, a tym samym również Uczestnik Projektu. 
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5). Projekt jest realizowany przez Przedszkole  nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej. 

6). Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia  2013 roku. 

7). Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr: POKL.09.01.01-30-090/11 

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy 

Gmina Trzemeszno/ Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie w dniu 15.11. 2011roku 

8). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

§ 3 

Rekrutacja Uczestników do Udziału w Projekcie 

 1. Etapy procedury rekrutacyjnej do nowo zaadaptowanego oddziału oraz oddziału 

popołudniowego i uruchomienie i praca oddziału wakacyjnego. 

2.Działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez Przedszkole  nr 1 im. Chatka Puchatka w 

Trzemesznie  

3.Udostępnianie druków rekrutacyjnych. 

4.Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w miejscu oraz terminie określonym w niniejszym 

Regulaminie. 

5.Wyłonienie przez Komisję Rekrutacyjną Uczestników Projektu. 

6.Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji. 

7. Warunki udziału w Projekcie do uruchomionego nowo zaadaptowanego oddziału oraz 

uruchomieniu oddziału popołudniowego i  uruchomienie i praca oddziału wakacyjnego w ramach 

projektu mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy 

Trzemeszno  

8. Nabór do nowo zaadaptowanego oddziału oraz uruchomieniu oddziału popołudniowego i 

uruchomienie i praca oddziału wakacyjnego 

9.Nabór nastąpi od 1 stycznia 2012 do 25 lutego 2012 
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10.Dokumenty rekrutacyjne - Karty zgłoszenia dziecka do oddziałów z projektu można pobrać w 

przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola www.chatka-puchatka.edu.pl  

11.Warunkiem przyjęcia dziecka, jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka  w 

Przedszkolu  nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie do 24 lutego 2012 roku. 

12.Zgłoszenia, dostarczone po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej. 

13.W przypadku nie przyjęcia dziecka do uruchomionego nowo zaadaptowanego oddziału oraz 

uruchomionego oddziału popołudniowego,  uruchomiania i pracy oddziału wakacyjnego, 

rodzice (prawni opiekunowie), dziecka mają prawo oczekiwać na wolne miejsca (będąc na liście 

rezerwowej). 

§ 4 

 Komisja Rekrutacyjna 

1) Rekrutację do udziału w Projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora przedszkola. 

2) Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym 

i spełnienia kryteriów merytorycznych rekrutacji uczestników projektu oraz przedstawi do 

publicznej wiadomości wyniki rekrutacji. 

3) Z każdego posiedzenia Komisja Rekrutacyjna sporządza  protokół. 

§ 5 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do: 

a. nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych, na które się 

zakwalifikował, 

b. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 

c. udział w wycieczkach integracyjnych, festynie rodzinnym, wszelkiego rodzaju uroczystościach i 

przedsięwzięciach zaplanowanych w projekcie ,,Nauka poprzez zabawę- to rozwój i przyszłość 

każdego dziecka” 

d. nieodpłatnego wyżywienia zgodnie ze stawką żywieniową zaplanowaną w projekcie 

2. Każdy rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest do: 

a. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz deklaracji 

uczestnictwa w projekcie, 
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b. aktywnego i systematycznego udziału dzieci w działaniach projektowych, 

c. potwierdzania obecności dziecka na zajęciach dodatkowych i specjalistycznych w formie 

wpisania obecności w dziennikach zajęć dodatkowych na listach uczestników 

i potwierdzonych podpisem prowadzących. 

d. przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia dziecka potwierdzonego przez rodzica lub 

opiekuna prawnego w przypadku nieobecności na zajęciach, 

e. wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji 

projektu, 

f. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo 

w projekcie. 

3. W celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w paragrafie 5 rodzic lub opiekun 

prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 

a.  kartę zgłoszenia udziału w projekcie Załącznik NR 1 

b. deklaracji uczestnictwa w projekcie, Załącznik NR 2 

c. zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Załącznik NR 3 

 

§ 6 

Kryteria rekrutacji dzieci 

W projekcie będą przyjmowane dzieci z Miasta i Gminy Trzemeszno 3-5 letnie, biorąc pod uwagę 

następujące kryteria, ułożone według ich ważności: 

1) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 

2) rodzin zagrożonych wykluczenie społecznym z powodu bezrobocia 

3) dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, 

4) dzieci z rodzin wielodzietnych, 

5) dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, 

6) obojga rodziców pracujących. 

7. Rekrutacja uzupełniająca 

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zostaną zakwalifikowani wszyscy 

uczestnicy, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie,  

- W celu uzupełnienia grupy uczestników projektu w roku szkolnym może być 
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ogłoszona dodatkowa rekrutacja, poprzedzona działaniami promującymi projekt, np. 

umieszczeniem informacji na tablicy ogłoszeń organizatora  projektu lub na  

stronie  internetowej. 

§ 7 

 Wyniki naboru 

Informacja o wynikach rekrutacji dostępna będzie od 27 lutego 2012 roku  w biurze projektowym u 

Kierownika Projektu 

pl. św. Wojciecha 15, 62-240 Trzemeszno tel. 61 4154 336, 697090576 

 

§ 8 

Obowiązki Rodziców/ Prawnych Opiekunów Dzieci Przyjętych do Nowych 

Oddziałów Przedszkolnych 

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 

zobowiązani są do: 

1.Uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowych, warsztatowych, organizacyjnych, konsultacyjnych 

i informacyjnych organizowanych ze specjalistami w ramach projektu„Nauka poprzez zabawę- to 

rozwój i przyszłość każdego dziecka”   

2.Wypełnianie ankiet dotyczących uczestnictwa w Projekcie oraz przedkładanie 

dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu; 

3.Zgłaszanie opiekunowi prowadzącemu zajęcia: 

-nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych 

-rezygnacji z uczestnictwa dziecka w Projekcie – niezwłocznie w formie pisemnej 

-innych informacjach mających wpływ na bezpieczeństwo dziecka, 

funkcjonowanie  nowo powstałych oddziałów przedszkolnych i prawidłową realizację Projektu. 

§ 9 

Organizacja i Założenia Projektu 

1) Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2013r. 

2) Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat 

zamieszkujących Gminę Trzemeszno w zakresie zapewnienia dostępu do edukacji 
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przedszkolnej. 

3) Oddziały przedszkolne  utworzone w ramach Projektu będą funkcjonowały  w okresie 

od 1 marca 2012r. do 31 grudnia 2013r. 

4) Dzienny pobyt dzieci w dwóch oddziałach : 

-jeden oddział (w godzinach od 6.30. do 17.30  tj. 11 godzin 

-drugi oddział(w godzinach od 13.00. do 18.00 tj. 5 godzin 

- miesięczny oddział wakacyjny  od  9.00 do 14.00 tj. 5 godzin 

           lub 

- miesięczny oddział wakacyjny dla dzieci z terenów wiejskich od  9.00 do 14.00 tj. 5 godzin 

5) Uczestnictwo rodziców i dzieci w Projekcie, na zasadach określonych Regulaminem 

i dokumentacją projektową, jest bezpłatne. 

6) Edukację przedszkolną oraz opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele 

posiadający kwalifikacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać 

nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli /Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 400/ 

7) Maksymalna liczebność dzieci objętych Projektem – 95 dzieci  

8) Pomieszczenia przedszkolne wyposażone będą w pomoce dydaktyczne oraz przybory 

dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 

9) Program nauczania w Oddziałach  Przedszkolnych będzie spójny z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego raz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 17/ 

10) W projekcie uwzględniono dodatkowe zajęcia, takie jak: zajęcia logopedyczne 

z języka angielskiego, zajęcia  arteterapeutyczne, zajęcia z psychologiem, oligofrenopedagogiem. 

11) W trakcie pobytu w nowo otwartych oddziałach dzieci otrzymają bezpłatne wyżywienie w 

formie: I śniadanie, II śniadanie, Obiad i  Podwieczorek 

12) Nadzór nad realizacją Projektu „Nauka poprzez zabawę- to rozwój i przyszłość każdego 

dziecka” sprawuje  Dyrektor przedszkola ,Kierownik Projektu oraz Koordynator administracyjno-
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finansowy do spraw promocji, rekrutacji i spraw administracyjnych oraz Specjalista do spraw 

rozliczeń. 

13) Dyrektor Przedszkola może przeprowadzać postępowania dodatkowe w celu  
zgromadzenia danych uczestników Projektu, niezbędnych do realizacji Projektu.  
 
§ 10  
 
Postanowienia Końcowe  
1) Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  
2) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje  
Dyrektor Przedszkola  
3) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Dyrektor Przedszkola- …………………..  
Nauczyciel  – …………………..  
Intendent - …………………..  
 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2012 r 
                                                                                                             
 
 
 
 


