Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2017
z dnia 17 maja 2017 r.

REGULAMIN
REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Trzylatek w przedszkolu”
w ramach trwałości projektu
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w ramach trwałości Projektu pn.
„Trzylatek w przedszkolu”, realizowanego przez Gminę Kije w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej:
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego,
Upowszechnianie

gimnazjalnego i
i

wzrost

ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01

jakości

edukacji

przedszkolnej

(projekty konkursowe)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.).
§1
Postanowienia ogólne
Przez użyte w Regulaminie zwroty należy rozumieć:
1. Organizator – Gmina Kije.
2. Projekt – projekt pn. „Trzylatek w przedszkolu”, realizowanego przez Gminę Kije
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości

edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Uczestnik projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych
w Regulaminie zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie, zwany
Beneficjentem Ostatecznym.
4. Rodzic – rodzic lub opiekun prawny beneficjenta ostatecznego ubiegający się
o zakwalifikowanie swojego dziecka, kandydata do udziału w projekcje na podstawie
zasad ujętych w niniejszym regulaminie udziału i rekrutacji.
§2
Cele trwałości Projektu
1. Celem głównym trwałości Projektu pn. „Trzylatek w przedszkolu” jest utrzymanie
utworzonych 11 nowych miejsc przedszkolnych w okresie od 01.09.2017 do
30.06.2019.
Do udziału mogą się zgłaszać również dzieci z niepełnosprawnościami.
2. Celami szczegółowymi trwałości projektu są:
- utrzymanie utworzonych 11 nowych miejsc przedszkolnych we Włoszczowicach w
okresie 01.09.2017 do 30.06.2019.
- udział 36 dzieci w dodatkowych zajęciach z logopedii, rytmiki, zajęciach
rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i zajęciach socjoterapeutycznych.
Każdy uczestnik skorzysta przynajmniej z 1 formy zajęć dodatkowych w zależności
od potrzeb w okresie od 01.10.2017 do 30.06.2019r.
§3
Organizacja i założenia trwałości Projektu
1.Trwałość Projektu „Trzylatek w przedszkolu” trwa w okresie od 01 września 2017 do 30
czerwca 2019 roku.
2.Realizacja obejmuje teren Gminy Kije – miejscowość Włoszczowice.
3.Założeniem trwałości projektu jest zapewnienie maksymalnych warunków rozwoju
dzieciom w wieku 3 – 4 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kije, obwód Włoszczowice.
4. Realizacja trwałości projektu zakłada utrzymanie nowo utworzonych 11 miejsc dla dzieci
zamieszkałych we Włoszczowicach, Gmina Kije w wieku 3 – 4 lat.
5. Uczestnictwo w ramach trwałości projektu jest bezpłatne.
6. Zajęcia edukacyjne organizowane będą w jednej grupie w Szkole Filialnej we

Włoszczowicach.
7.Oddział przedszkolny czynny będzie od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie od
700do 1200 a następnie będzie funkcjonowała świetlica przedszkolna od 1200 do 1600
Dzieci będą korzystać zajęć wychowawczych, świetlicy przedszkolnej i zajęć dodatkowych tj.
z logopedii, rytmiki, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i zajęć
socjoterapeutycznych w zależności od potrzeb.
8.Pomieszczenia dla dzieci wyposażone będą w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowany do
potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
9.Opiekę nad dziećmi będą sprawować nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje do
wychowania przedszkolnego określone odrębnymi przepisami.
10.W Oddziale przedszkolnym realizowana będzie podstawa wychowania przedszkolnego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół.
11.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących.
§4
Zasady rekrutacji i udziału
1.Celem procedury jest zapewnienie jawności działań w zakresie rekrutacji dzieci
w ramach trwałości projektu „Trzylatek w przedszkolu”, realizowanego przez Gminę Kije w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania:
RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz
kształcenia

podstawowego,

gimnazjalnego

i

ponadgimnazjalnego,

Poddziałania:

RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty
konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

2. Rekrutacja w ramach trwałości projektu odbywać się będzie w terminie:
od 23.05.2017r. do 30.05.2017r.
3. Miejsce Rekrutacji: Oddział przedszkolny „trzylatek w przedszkolu” we Włoszczowicach
4. Informacja o rekrutacji i terminie rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości
poprzez:
a)stronę internetową Urzędu Gminy Kije,
b)ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń we Włoszczowicach, Gminy Kije.
5. Procedura rekrutacyjna odbywać się będzie według określonych czynności:
a)Zainteresowani Rodzice w określonym terminie rekrutacji będą zgłaszać się do Oddziału
przedszkolnego „Trzylatek w przedszkolu” we Włoszczowicach po formularz zgłoszeniowy
wraz z załącznikami. Warunkiem zgłoszenia dziecka jest wypełnienie i złożenie: Karty
zgłoszenia dziecka do przedszkola.
b) Wypełnione dokumenty rekrutacyjne rodzice składają w określonym terminie rekrutacji do
Oddziału przedszkolnego „Trzylatek w przedszkolu” we Włoszczowicach.
c). Powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna w składzie: przedstawiciel przedszkola we
Włoszczowicach, Dyrektor Szkoły we Włoszczowicach, przedstawiciel Gminy Kije,
przedstawiciel GOPS, która dokona weryfikacji złożonych dokumentów.
d). Komisja Rekrutacyjna z posiedzenia sporządza protokół.
6. Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji:
a). O decyzji Komisji rekrutacyjnej zainteresowani rodzice zostaną poinformowani
najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017 roku przez wywieszenie list (rankingowej i rezerwowej
oraz listy dzieci nieprzyjętych) na stronie internetowej www.kije.pl oraz w budynku
przedszkola we Włoszczowicach
7. Warunki i sposób udziału w rekrutacji:
a). Do przystąpienia do rekrutacji uprawnione są dzieci w wieku 3 – 4 lat zamieszkałe na
terenie Gminy Kije zamieszkałe we Włoszczowicach, których rodzice zgłosili chęć
uczestnictwa poprzez wypełnienie i złożenie w odpowiednim terminie dokumentów
rekrutacyjnych.

8. O pierwszeństwie przyjmowania dzieci decydować będą następujące kryteria rekrutacji:
a). Kryteria Bezwzględne:
- dzieci w wieku 3 – 4 lat
- dzieci zamieszkałe we Włoszczowicach, gmina Kije
b). Kryteria dostępu:
Lp.

Kryteria kwalifikowalności
lub

ojców

samotnie

Ilość pkt. za spełnienie kryteriów

1.

Dzieci
matek
wychowujących

je TAK –1pkt.

NIE- O pkt.

2.

Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono TAK –5pkt.
znaczny
lub
umiarkowany
stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
pracy oraz niezdolność samodzielnej egzystencji.

NIE- O pkt.

3.

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

TAK –5pkt.

NIE- O pkt.

4.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami i/lub z TAK –5pkt.
orzeczeniem
z poradni specjalistycznej.

NIE- O pkt.

5.

Dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczonym TAK –5pkt.
średnim
lub
znacznym
stopniem
niepełnosprawności.

NIE- O pkt.

6.

Dziecko posiadające dwoje i więcej rodzeństwa TAK –5pkt.
poniżej 14 roku życia.

NIE –0pkt.

9. W przypadku równej ilości punktów decydować będzie opinia przekazana przez
przedstawiciela GOPS- u w Kijach, będącego w składzie Komisji Rekrutacyjnej nt. sytuacji
finansowej i społecznej rodziny.
10. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu będą posiadały osoby, które uzyskały największą
liczbę punktów wynikających z kryteriów kwalifikowalności.
11. W procedurze rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości płci.
12. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania jest podpisanie przez rodziców bądź
prawnych opiekunów dziecka Deklaracji uczestnictwa oraz umowy.

13. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu kwalifikacji kandydatów, sporządza listy rankingowe
dzieci, które dostały się do udziału w ramach trwałości projektu w podziale na płeć i rok
urodzenia dziecka oraz listy rezerwowe i listy dzieci nieprzyjętych.
14. Listy o których mowa w pkt. 13 zostaną wywieszone w przedszkolu we Włoszczowicach i
na stronie internetowej Gminy Kije.
15. W przypadku wolnych miejsc przewiduje się uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne,
które zakłada poinformowanie osób z list rezerwowych o zakwalifikowaniu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w ramach trwałości projektu pn. „Trzylatek w
przedszkolu” może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę
przepisów prawa, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia zmian ze strony organów lub
instytucji uprawnionych do dokonywania oceny i kontroli realizacji trwałości projektu.
2. Regulamin jest dostępny od 23 maja 2017 r. na stronie internetowej Gminy www.kije.pl.
oraz w przedszkolu we Włoszczowicach.
3. Załączniki do niniejszego regulaminu:
1). Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego
2). Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3). Oświadczenie uczestnika projektu
4). Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów
5). Umowa z rodzicami/opiekunami dziecka.

