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Projekt ”Magiczny Świat Malucha” realizowany przez Gminę Opatowiec/Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej 

ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 

Regulamin  rekrutacji i udziału w Projekcie ”Magiczny Świat Malucha” 

 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci i udziału w projekcie realizowanym przez 

Gminę Opatowiec/Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 – zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-

POKL.09.01.01-26-065/12-00 podpisanej w dniu 23 października 2012 roku  pomiędzy 

Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, a Gminą Opatowiec/Szkołą Podstawową 

im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie 

Podstawa prawna: 

· Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami); 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych 
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 
działania. 

Rozdział I         -         Postanowienia ogólne: 

Przez użyte w Regulaminie zwroty należy rozumieć : 

1. Organizator – Gmina Opatowiec/Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie 

2. Projekt – Projekt ”Magiczny Świat Malucha” realizowany przez Gminę Opatowiec/Szkołę 

Podstawową im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie w ramach programu operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy 

zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Poddzialania 9.1.1 

„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” 

3. Uczestnik Projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie zostało 

zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zwane beneficjentem ostatecznym. 

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. 
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Rozdział II        -  Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie 

Procedura rekrutacyjna 

1. Rekrutacja rozpocznie się od ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji  oraz  rozpowszechnienia 

wniosku na którym można dokonać zgłoszenia dziecka do przedszkola. Zostanie także 

zamieszczone ogłoszenie informacyjne na tablicy ogłoszeń oraz na stronie organizatora: 

www.opatowiec.pl i www.spkrzczonow.eu 

2. Następnie odbędzie się zebranie informacyjne z rodzicami, którzy wyrażą chęć uczestnictwa 

w projekcie oraz przekazanie pozostałej części dokumentacji rekrutacyjnej. 

3.  Wyłonienie beneficjentów ostatecznych przez Zespół Rekrutacyjny, w składzie: 

przedstawiciele środowiska lokalnego -  Sołtysi  dwóch wsi, Kierownik Projektu, 

przedstawiciel GOPS Opatowiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, pedagog -

nauczyciel przedszkola 

4.   Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji. 

Warunki i sposób udziału w rekrutacji. 

1. Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci, których rodzice/opiekunowie zgłosili chęć 

uczestnictwa poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji w określonym regulaminem terminie 

oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 

• przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów dziecka jest zameldowane na pobyt stały na 

terenie Gminy Opatowiec, 

• dziecko jest zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Opatowiec, 

• dziecko ma ukończone 3 lata (urodzone w okresie od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2011 

roku) -  w przypadku  zbyt małej liczby zgłoszeń w Projekcie mogą uczestniczyć dzieci, które 3 

lata ukończą w roku 2014 oraz które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 

sierpnia 2010 roku). 

• Zgodnie z projektem dzieci pięcioletnie odchodzą do „zerówki” i siedmioro dzieci zostanie 

przyjętych do punktu przedszkolnego od 1 września 2014 – dwóch chłopców i pięć 

dziewczynek, aby zachowana była równość płci (7K i 8M) 

• dostarczono komplet wymaganych regulaminem dokumentów. 

2. Deklaracje Rodziców/Opiekunów zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci w Projekcie i 

wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Krzczonowie lub w Punkcie Przedszkolnym do dnia 12 sierpnia 2014 roku do godziny 15.00. 

3. Regulamin zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Organizatora. 
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4. O ważności złożonych dokumentów decyduje terminowa data wpływu oraz ich ocena 

formalna(nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń) 

5. Datę rozpoczęcia III etapu rekrutacji (dostarczania dokumentów zgłoszeniowych) ustalono na 

dzień 05.08.2014 r., godzina 8:00. 

6. Datę zakończenia III etapu rekrutacji (dostarczania dokumentów zgłoszeniowych) ustalono na 

dzień 12.08.2014 r., godzina 15.00. 

7. W ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji, o której mowa w pkt. 6  Zespół 

Rekrutacyjny dokona weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym oraz spełnienia kryteriów 

merytorycznych rekrutacji uczestników projektu. Wyniki weryfikacji - lista 7 dzieci (5 

dziewcząt i 2 chłopców) zaproszonych do uczestnictwa w projekcie i lista rezerwowa zostanie 

podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej Organizatora. 

8. Do projektu zakwalifikowane zostaną dzieci, które otrzymają w kolejności największą liczbę 

punktów, według kryteriów określonych w pkt. 10. 

9. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są w momencie zwolnienia się miejsca j, o ile 

rodzice/opiekunowie po otrzymaniu informacji o takiej możliwości potwierdzą chęć 

uczęszczania swojego dziecka do punktu przedszkolnego. 

10. Kryteria rekrutacji . 

Kryteria uwzgledniające zapisy PROJEKTU ustalone są punktowo w sposób następujący : 

a) Dziecko zamieszkałe w 6 z wymienionych sołectw (Rzemienowice, Kocina, Kamienna, 

Charbinowice, Trębaczów, Krzczonów) – 2 pkt;  inne sołectwo – 0 pkt 

b) Ilość dzieci w rodzinie 

1 dziecko - 0 pkt,  2 dzieci – 2 pkt,  3 dzieci i więcej – 3 pkt,    

c) Status rodziny 

niepełna - 4 pkt. 

pełna- 0 pkt   

d) Dochód netto na 1 członka rodziny 

do 456,00 złotych – 3 pkt.      ;    do 539,00 zł – 2 pkt.  ;  powyżej 539,00 złotych – 0 pkt. 

e) Zatrudnienie rodziców. 

pracujący obydwoje – 1 pkt    pracujące jedno – 2 pkt. niepracujący obydwoje – 3 pkt 
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f) dziecko z rodziny zagrożonej bezrobociem 

ponad rok pozostawanie bez pracy – jeden rodzic – 1 pkt. , dwoje rodziców - 3 pkt. 

               umowa o pracę na czas określony – jeden rodzic – 1 pkt, dwoje rodziców 2 pkt 

g) odległość miejsca zamieszkania od punktu przedszkolnego powyżej 1 km – 1 pkt 

h) Inne kryteria, które komisja uzna za ważne  i uzasadni pisemnie do 3 pkt 

11.  W przypadku równej ilości punktów decydować będzie średni dochód netto na jednego 

członka rodziny - zostaną przyjęte dzieci z rodzin o najniższym dochodzie, z zastrzeżeniem 

podziału dzieci wg. płci tj. 5 dziewcząt i 2 chłopców). 

Wymagane dokumenty uczestnika projektu 

Dokumenty, które należy złożyć w biurze projektu w pierwszym dniu uczestnictwa dzieci w 

zajęciach tj. 1 września 2014 roku: 

a) umowa/kontrakt uczestnictwa w projekcie 

b) deklaracja uczestnictwa, 

c) zgoda na publikacje zdjęć dziecka, 

d) oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Projektu. 

e) deklaracja dziecka do uczestnictwa w zajęciach  dziecka. 

12.  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, są przechowywane w biurze Projektu stanowią 

dokumentację punktu przedszkolnego. 

13. Brak wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie. 

14. Zespół Rekrutacyjny może przeprowadzić postępowanie dodatkowe w celu zgromadzenia 

danych uczestników niezbędnych do realizacji Projektu. 

Rozdział III 

Organizacja i założenia Projektu 

1. Realizacja Projektu trwa w okresie od 1 grudnia 2012 roku  do 30 listopada 2014 roku i obejmuje 

Obwód Szkoły Podstawowej w Krzczonowie 

2. Celem projektu jest zwiększenie dostępności 15 dzieci (7K i 8M) do przedszkolnej oferty 

edukacyjnej poprzez utworzenie i prowadzenie alternatywnej formy wychowania przedszkolnego 

(punkt) na obszarze wiejskim o niskim wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w okresie 

realizacji projektu oraz po nim. 
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3. Projekt zakłada udział 15 dzieci z Gminy Opatowiec. 

4. Zajęcia organizowane będą w jednej 15 osobowej grupie. 

5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

6. Czas pracy w Punkcie Przedszkolnym: godz. 7.30 – 15.30. 

7. Dzieciom zapewnione będzie bezpłatnie: śniadanie, ciepły posiłek w formie jednodaniowego 

obiadu, podwieczorek 

8. Pomieszczenia dla dzieci wyposażone będą w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowany do 

potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 

9. Wszyscy Uczestnicy (Rodzice/Opiekunowie) zobowiązani są do wypełniania ankiet 

przeprowadzanych podczas trwania projektu oraz po jego zakończeniu. 

10. Opiekę na dziećmi będą sprawować nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje do 

wychowania przedszkolnego określone odrębnymi przepisami. 

11. W punkcie przedszkolnym realizowana będzie podstawa programowa 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”. 

12. Obsługę rachunkowo - księgową projektu prowadzi  księgowa i specjalista do spraw rozliczeń, a 

administracyjną Biuro Projektu. 

13. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. 

14. Nad realizacją Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-26-065/12-00 

czuwa Kierownik Projektu. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu, wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Projektu. 

3. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Krzczonów, dnia  5 sierpnia  2014 roku 


