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Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: ,oPruedszkole Baśniowa Kraina''
współtinansowanego rv ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego

Programu operaryjnegc Województsva Mazowieckiego 2gt4-Ża20 Osi priorytetowej X
ooEdukacja dla rozwoju regionuo', Działania 10.1 ,rKszt*lcenie i rozwój dzieci i

młł dzieżyn', Poddziałania 1 0. 1.4'rEdukacj a przedszkolnaoo

Postanowienia ogólne
$1

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do pĄektu
,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' współfinansowanęgo w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiega 2014-
2020 osi priorytotowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu''' Działarlla 10.1 ,,Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży", P oddziałania 1 0. 1 .4,,Edukacj a przedszkolna''

1. Projekcie _ rozumie się ptzez to projekt pt.: 
',Przedszkole Baśniowa Kraina''

Nr RPMA'10.0l.B4-t4-1087/15-001-0lwspółfinansowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego
20!4-2a2a osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu'', Działanta 10.1 ,,Kształcenię
i ronrój dzięci imłodziet'', Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna.

2. Uczestniku projektu - rozumie się przez to dziecko zakwali{ikowane do uczestnictwa
w PĄekcie.

$2
1. Projekt będzie realizowany przez Gminę Jastrząb a miejscem realizacji projektu jest
Samorządowe Przędszkole Integracyj ne w Gą;awach Plebańskich.

2. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.Ż0t7 t. , pruł crp
wychowanie przedszkolne w ramach Projektu realizowane będzie od 01.09.2016 r. do
30.06.2017.

3' Projekt zaHada objęcie edukacją 2a dzięci (10 chłopców i l0 dziewczynek) w wieku 3-4
Lat zamieszkałych na tereaie gminy Jastrząb w tym 1 dziecko z arzęczeniem
o niepełnosprawności i }ub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach projekfu realizowana będzie podstawa proglamowa dla przedszkoli MEN oraz:
- 2 rary w tygodniu po 30 min' zajęĆ z języka angielskiego,
- 2 ruzy w tygodniu po 30 min. zajęć logopedycznych,
- Ż razy w Ęgodniu 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 pozostaŁvch zajęć programowych realizowanych w Przedszkolu nię objęąYch
projektem oraz rvyżywienia dzieci poŁrvwąny jest z qpłaty miesięcznej wnoszonej przez
rodzicóilprawnych opiękrrnów dzięcka.
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Włrunki uczestnictwa w projekcie
$3

1' Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci, których rodzice/prawni
opiekunowie zgłosili chęÓ uczestnictwa dzięcka w projekcie w roku szkrrlnym zarcE}n,
dotychczas nie objęte edukacjąprzedszkolną i spełniające następujące kryteria:
a. dzieci z niepe}nospravmością.
b. wiek 34lata,
c. dzięci zartięszkałe na terenie Gminy Jastrząb,
d. dzieci nie objęte wcześniej edukacjąprzedszkolną

2. Podczas rekrutacji będąbrane pod uwagę k1teria określonę w ustawie o systemie oświaty.

3. Rekrutacja będzie się odbywaĆ do wyczerpania puli 20 miejsc utworzonych w ramach
projektu.

Procedura rekrutacji
$4

1. Przebieg rekrutacji dzieci do udziału w projekcie będzie obejmował następujące etapy:
a) akcja informacyjno _ promocyjna i ogłoszenie rekrutacji uczestników do udziału
w Proiekcie,
b) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
c) przyjmowanię dokumentów z$oszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie
d) wyłonienie uczestników projektu przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kryteria
określone w niniejszym Regulaminie,
e) poinformowanie rodzicówlprawnych opiekunów dziecka o zakwalifikowarriu do Projektu,
f) stworzenie listy rezerwowej w celu zapewnienia ciągłości trwania Projektu.

2. Rekrutacja będzie zgodna z zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępnośó
dla osób z niepełnosprawnością orazzasadarówności SZanS kobięt imęŻcryzn.

3. tnformacja o naborze do udziału w Projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Jastrzębiu wwwjastrzab.com.pl, w prasie lokalnej araz zostaną
rozpowszechnione plakaĘ i u1otki na terenie gminy Jastrząb'

$s
t. Rekrutacja prowadzona będzie przęz Koordynatora Projekfu oraz Asystenta projektu.

Ż. Z$oszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w terminię od 07 - 20 |Ęca 2016.
W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upĘwie w/w terminu
rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.

3. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani uczestnictwem dziecka w Projekcie składają
dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu które mieści się w budynku Urzędu Gminy.
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$6
I.Zgłoszenia do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złoŻenle ptzez
rodzica/prawnego opiekuna Wniosku rekrutacyjnego dziecka do Samorządowego Przedszkola
Integracyj ne go w Gąsawach Plebanskich, wtaz z zał ącznikami:
a. oświadczenie o miejscu zamieszkania,
b. orzeczenię o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane ze względu na
niepełnosprawność, orzęczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawnoŚci.
c. oŚwiadczeńęŻe dziecko nie było objęte wcześniej edukacjąprzedszkolną.

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty

1. T7 przypadku \ilielodzietności rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) _ oŚwiadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata .

2. W przypadku Niepelnosprawności jednego z rodziców kandydata - Orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważnę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia I997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z dnia 2011r. Nr 727,poz.7ŻI).

3. w przypadku Niepełnosprawności obojga rodzieów kandydata - orzęczenię
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równowazne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia I997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej orcz zatrudtianiu osób niepełnosprawnych {Dz.U.z dnia}allr.Nr 127, poz.721).

4. w przypadku Niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - orzeczenię o
niepełnosprawności 1ub o stopniu niepełnosprawności lub orzeezenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia l997t. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oruzzatradnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z dnia 20tr 1r. Nr 127,poz.721).

5. W przypadku Samotnego wychołvywania kandydata w rodzinie _ Prawomocny wyrok
sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczeniel
o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.

5 W przypadku objęcia kandydata pieczą zastępczą - Dokument poświadczający objęcie
dzięckapieczązastępczązgcldnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej r. {Dz.U .z 20 t 5t. poz. 332)

6. oświadczęnie o zatrudnieniu fieżeli dotyczy).

$7
i. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych udziałem w Projekcie
zostanie utworzona lista rezęrwowa.

'oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzięckaorazniewychorływaniu żadnego dziecka wspólnie zjego rodzicem, składanejest w
kazdej sytuacji wJmienionej.jako definicja samotnego *ychow1rłania dziecka ( pat-z pt1.8 ). Qświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności kamej
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2. W prąrpadku rezygnacji z uczestnictwa w pĄekcie, wolne mięjsce ząmte pierwsza osoba
z listy rezerwowej.

3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia Koordynatorowii Projektu informacji
o rezygnacj t z uóziału w proj ekcie.

4. Rodzicę dzieci zakwalifikowanych do projektu są zobligorvani da złaŻęna i podpisarria
Deklaracji o uczestrrictwie dziecka w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na
ptzetrłarznie d'anych osobowych dla celów Projektu ,,Przedszkole Baśniowa Kraina''
wspołfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu operacyjnego Województrłra Mazowieckiego 2014-2020 Osi priorytetowej X
,,Edukacja dla rozwoju regionu'', Działania 10.1 

''Kształcenie 
i rozwój dzieci i młodzieŻy",

Poddziałania 1 0. 1 .4',Edukacj a przedszkolna''

s8
1" Nabór do udziału w Projekcie będzie prowadzony ptzęz Komisje Rekrutacyjną'

2. O zak.walifikowaniu uczestnika projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu
o ninieiszy regulamin.

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia.

4. Wyniki rekrutacji zostaną ptzekazane tęlefonicznię aruz e-mailem rodzicom/prawrrym
opiekunom dzięckana adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej.

Postanowienia końcowe

$e
l.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowią4uje przez czas trwania projektu.

2.Realizator zastrzega sobie prawo ztrluafly niniejszego Regulaminu rekrutacji, szezególnie
w przypadką jeżeli zrlrriartle ulegnąwarunki umowy o dofinansowanie Pro.iektu"

Andłzej Bmchą
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