
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin rekrutacji dzieci do projektu 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Projekt pn. „Kraina dziecięcych marzeń” realizowany jest przez Organizatora 

przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa w ramach działania 9.1.  „Rozwój edukacji przedszkolnej”  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

2. Organizatorem projektu jest  ASMIR2 s.c. Joanna Dziób, Mirosław Dziób,  

NIP 9452150240. 

3. Realizacja Projektu trwa w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

i obejmuje teren gminy Nisko i Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie. 

4. Celem projektu jest m.in. zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 

poprzez otwarcie nowego przedszkola w Nisku. 

5. Projekt zakłada udział 60 dzieci, w tym 3 niepełnosprawnych. 

6. Dla osób niesłyszących zapewniony jest kontakt przez telefon komórkowy, aby 

osoby niesłyszące mogły otrzymywać nawet drobne informacje – kontakt sms. 

Dodatkowo zapewniony jest udział tłumacza migowego, także symbole lub 

język uproszczony.  

7. Dla osób niewidzących/słabowidzących możliwa jest procedura zapisu 

głosowego, powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna. 

8. W biurze projektu pracować będzie osoba przeszkolona w zakresie 

powyższych wymogów. 

 

 

II.  Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja rozpocznie się  19 sierpnia 2016 r. trwać będzie w sposób ciągły   

do wyczerpania miejsc. 

2. Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci, których rodzice zgłosili chęć    

uczestnictwa i spełniają następujące warunki: 

1) zamieszkanie dziecka na terenie gmin Nisko i Rudnik nad Sanem 



 
 
 
 

2) wiek dziecka: ukończony 2,5 rok życia, nie więcej niż 5 lat,  

3) dostarczenie przez rodziców kompletu dokumentów 

3. Od 19 sierpnia 2016r. zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu  

w Nisku przy ul. Wojska Polskiego 3. 

4. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.30 do  16.30. 

5. Dokumenty można złożyć również poprzez pocztę  mailową na adres: kubus-

przedszkole@wp.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: 31-236 Kraków,  

ul. Ks. Meiera 20G/1a, lub przedłożyć podczas zebrań rekrutacyjnych. 

6. Zgłoszenie polega na złożeniu kompletu dokumentów:  

 karta zgłoszeniowa, 

 oświadczenie w sprawie zamieszkania na terenie gmin Nisko lub 

Rudnik nad Sanem. 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

8. Za rekrutację odpowiada Kierownik projektu Joanna Dziób, tel. 510 955 537. 

9. Kierownik projektu telefonicznie powiadomi o przyjęciu lub nieprzyjęciu 

dziecka do placówki.  

10. Rodzic przyjętego dziecka w terminie 7 dni zobowiązany jest podpisać 

dokumenty związane z uczestnictwem dziecka w w/w projekcie . 

11. Ewentualne pisemne odwołania w sprawie nie przyjęcia dziecka do projektu 

zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich złożenia. 

 

III. Organizacja 

1. W ramach projektu utworzone zostaną 3 grupy po ok. 20 osób. 

2. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. 

3. Dzieciom zapewnione będzie całodzienne wyżywienie.  

4. Każdą z grup będzie opiekował się nauczyciel wychowania przedszkolnego  

z pełnymi kwalifikacjami w tym zawodzie oraz pomoc nauczyciela. 

5. Zakupiony zostanie nowy sprzęt i wyposażenie dydaktyczne, zabawki  

i bezpieczny plac zabaw. 

6. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą zgodnie z  podstawą programową. 

7. Dzieciom zapewnione zostaną zajęcia dodatkowe: teatralne, muzyczne, 

plastyczne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, a dzieciom  

z niepełnosprawnościami zapewnione zostaną zajęcia specjalistyczne. 
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IV. Postępowanie rekrutacyjne 

1. Do projektu przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby spełniające niżej 

podane kryteria otrzymując określoną liczbę punktów. Punty mają charakter 

preferencyjny. Uzyskanie większej liczby punktów plasuje na wyżej pozycji 

listy rankingowej osób (dzieci) zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

2. Kryteria i warunki: 

- Dziecko niepełnosprawne 4 pkt. Punkty przyznane na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o kształceniu specjalnym lub 

opinii o wczesnym wspomaganiu. 

- Rodzic niepełnosprawnego dziecka 3 pkt. Punkty przyznane na podstawie 

oświadczenia rodzica niepełnosprawnego. 

- Dziecko rodzica samotnie wychowującego 2pkt. Punkty przyznane na 

podstawie oświadczenia rodzica. 

- Dziecko rodziców pracujących lub deklarujących powrót na rynek pracy 1pkt. 
Punkty przyznane na podstawie oświadczenia rodziców. 
 

3. Pozostałe zgłoszone dzieci, będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń. Stąd 
na zgłoszeniu odnotowana jest data i godzina zgłoszenia. 

4. Lista rankingowa zostanie ułożona chronologicznie. Na liście znajdą się osoby 

spełniające kryteria formalne i preferencyjne wg uzyskanych punktów. Przy 

równej liczbie punktów decyduje data i godzina złożenia kompletu 

wymaganych dokumentów. 

5. Uczestnicy rekrutacji niezakwalifikowani z powodu wyczerpania limitu miejsc, 

zostaną zapisani na listę rezerwową i włączeni w przypadku rezygnacji dzieci, 

przy czym dalej obowiązują kryteria rekrutacji. 

 

 

V. Opłaty za przedszkole 

1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu określona została 

ryczałtowo w wysokości 160 zł miesięcznie. 



 
 
 
 

2. Wpłat należy dokonywać z góry do 10 dnia każdego miesiąca, np.: za 

wrzesień do 10 września. 

3. Wszelkie opłaty przez rodziców przyjmowane są na konto bankowe  

Asmir2 s.c. Joanna Dziób, Mirosław Dziób, ul. Ks. J.Meiera 20G/1a,  

31-236 Kraków, nr 74 1750 0012 0000 0000 3363 9438 tytułem opłata za 

przedszkole za ……… (imię i nazwisko dziecka) miesiąc  ……………… 

4. Dzieciom z niepełnosprawnościami zapewniony został bezpłatny udział  

w projekcie. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu, wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. 

2. W kwestiach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Kierownik  Projektu Joanna Dziób. 

 
 
 
 
 
 
 
 


