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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Nasze dzieci naszym skarbem”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 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

§1
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja poprzedzona będzie akcja promocyjno-informacyjną ( informacja dotycząca
projektu umieszona na stronie internetowej Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz Miejskiego
Przedszkola nr 3 w Hrubieszowie , spotkania informacyjno – rekrutacyjne ) w miesiącach
grudzień 2012 rok – styczeń 2013 rok.
2. Rekrutacja dzieci do nowego oddziału przedszkolnego będzie przeprowadzona w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności i równości szans.
3. Do nowego oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci w wieku 3-4 lata - 25 dzieci
( 21 dzieci 3-letnich i 4 dzieci 4-letnich) w tym 10 dziewczynek i 15 chłopców, z tego min.
80 % dzieci dotychczas nieobjętych edukacją przedszkolną .
4. Dzieci przyjmowane są do punktu przedszkolnego na podstawie dokumentacji
rekrutacyjnej.
5. Termin składania dokumentów określony jest w regulaminie § 3 pkt. 2.
6. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci posiadające zameldowanie na terenie
Gminy Miejskiej Hrubieszów.
7. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji będą przyznawane,

a) Dzieciom z rodzin o niskim dochodzie, korzystających z pomocy MOPS
(zaświadczenie z MOPS),
b) Dzieci rodziców samotnie je wychowujących ( oświadczenie ).
8. W razie rezygnacji dziecka z udziału w projekcie zakłada się możliwość rekrutacji
uzupełniającej.
§2
Procedura rekrutacyjna
1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:
1) w miesiącu styczniu 2013, będzie zorganizowane spotkanie informacyjno –
promocyjne.
2) na spotkaniu omówione będą zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
3) dokumentacja rekrutacyjna będzie udostępniona na spotkaniu
informacyjnym, a także w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ulicy
Dwernickiego 4 w Hrubieszowie.
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4) zgłoszenia
rodziców
(prawnych
opiekunów)
zainteresowanych
uczestnictwem swoich dzieci w projekcie przyjmowane będą osobiście przez
dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w terminach podanych na spotkaniu
informacyjnym.
§3
Dokumenty rekrutacyjne
1. Na dokumenty składają się:
1) karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (zał. Nr 1)
2) deklaracje uczestnictwa w projekcie (zał. Nr 2 )
3) oświadczenie rodzica ( opiekuna prawnego ) samotnie wychowującego dziecko (zał. Nr 6)
4) upoważnienie do odbioru dziecka ( zał. Nr 4)
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć
(zał. Nr 3 )
6) umowa z rodzicem dotycząca uczestnictwa dziecka w projekcie ( zał. Nr 5 )
2. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ulicy
Dwernickiego 4 w Hrubieszowie do dnia 02.01.2013 roku do godziny 15.00.
3. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
§4
Kwalifikowanie uczestników projektu
1. Kwalifikowanie uczestników projektu będzie dokonywane przez Komisję
Rekrutacyjną w składzie :
1) przewodniczący - koordynator projektu
2) członkowie :
a) dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Hrubieszowie,
b) nauczyciel wychowania przedszkolnego, zgodnie z zasadami rekrutacji § 1.
2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się : 02 stycznia 2013 roku o godzinie
15.00.
3. W razie wątpliwości czy konieczności poszerzenia /zweryfikowania informacji
na temat osoby zgłaszającej się do projektu przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
przeprowadzi rozmowę telefoniczną .
4. Decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podana do wiadomości publicznej dnia :
02 stycznia 2013 roku. do godziny 16.00 poprzez wywieszenie list zakwalifikowanych
uczestników w Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ulicy Dwernickiego 4
w Hrubieszowie.
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Działanie 9.1 PO KL Lepszy STARTlepsza przyszłość
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie9-1

Projekt EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

,,Człowiek - najlepsza inwestycja”

I N F O R M A C J A

Gmina Rokietnica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i
jednostki samorządu terytorialnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Tytuł projektu ,,Nasze przedszkole ” okres realizacji od 01.07.2010 do 31.06.2012
kwota dofinansowania 937 828,35 zł projekt realizowany jest przez: Przedszkole,,
Bajeczka” w Rokietnicy ul. Szkolna 3.Przedszkole realizujące projekt znajduje się
na terenie Gminy Rokietnica
Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie
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Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie. Projekty realizowane są w ramach
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Funkcję Instytucji
Pośredniczącej dla Priorytetu IX w województwie wielkopolskim pełni Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu.

Rokietnica,dnia 20 czerwca 2010

Emilia Świst

INFORMACJA O PROJEKCIE ,,NASZE PRZEDSZKOLE”

Przedszkole ,,Bajeczka” w Rokietnicy ul. Szkolna 3 w okresie od 01.07.2010 do
31.06.2012 realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i jednostki
samorządu terytorialnego p.t ,,Nasze przedszkole”. Biuro projektu znajduje się w
Przedszkolu
,,Bajeczka” 62-090 Rokietnica ul. Szkolna 3 e-mail:
bajeczkarok@wp.pl
www.przedszkolebajeczka.pl
tel./fax 61- 814-54-51.
Przedszkole realizujące projekt znajduje się na terenie Gminy Rokietnica. Projekt ma
za zadanie zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. Osiągnięty zostanie poprzez: zwiększenie możliwości uczestnictwa w
wychowaniu przedszkolnym dzieci z Gminy Rokietnica w wieku 3-5 lat,
dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez
stworzenie odpowiednich warunków, uatrakcyjnienie usług oferowanych przez
przedszkole tj. zakup niezbędnego sprzętu ogrodowego, zwiększenie możliwości
korzystania z przedszkola poprzez pozyskanie i adaptację dodatkowych pomieszczeń,
zatrudnienie niezbędnego personelu do planowanych zadań. Poprawę jakości
świadczonych usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole, uatrakcyjnienie
oferty programowej przedszkola a w tym: zajęć z podstaw nauki języka angielskiego,
zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych.

,,Człowiek- najlepsza inwestycja”
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Rokietnica, dnia 12 lipca 2010

Biuro projektu: Przedszkole ,,Bajeczka” 62-090 Rokietnica ul. Szkolna 3
e-mail: bajeczkarok@wp.pl
www.przedszkolebajeczka.pl tel./fax 61- 814-54-51
nip 777-14-07-364
regon 632049296

www.efs.gov.pl

