Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 980.2018
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna
w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019.

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji dzieci do projektu „Nowa grupa
przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” rok szkolny
2018/2019
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Działanie 10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 10.1.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy
horyzontalne
Ilekroć w regulaminie rekrutacji jest mowa o:
1) projekcie - rozumie się przez to projekt pt.: „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta
edukacyjna w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 10.1 – Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 10.1.1 – Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne
2) uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie;
dniu – rozumie się przez to dzień roboczy;

§2
Zakres realizacji projektu
1. Projekt będzie realizowany w:
- Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5
(25 dzieci), w okresie od 01.06.2018 r. do 01.09.2019 r.
2.Realizacja zajęć dydaktycznych z dziećmi rozpocznie się z dniem 01.09.2018 r.
3.Projekt zakłada otwarcie jednego oddziału w:
- Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Oddział
Zamiejscowy czynny w godzinach 6:30-16:00 (9,5 godz.) – z realizacją podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w godzinach 7:00-12:00.

§3
Zakres pobytu i odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu
1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. Czas pracy przedszkola nie krótszy niż 5 godzin dziennie (od
7:00 do 12:00) przeznaczony jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Pobyt
dziecka w przedszkolu w czasie realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
2. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu poza podstawą programową będzie zgodna z zasadami
ustalonymi na terenie miasta z uwzględnieniem treści przepisu art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn.);
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach realizacji projektu dzieci
uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5
zostaną objęte wsparciem specjalistów w zakresie przewidzianym we wniosku o dofinansowanie projektu.

5. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dziennikach zajęć oddziałów przedszkolnych.
Sposób ich dokumentowania regulują odrębne przepisy.

§4
Warunki uczestnictwa w projekcie
1.
Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci, których rodzice/prawni opiekunowi
zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w projekcie, dotychczas nieobjęte edukacją przedszkolną.
2. Warunkiem udziału w projekcie będzie posiadanie wieku dziecka min. 3 lat, oraz dostarczenie
„deklaracji uczestnictwa w projekcie” (wraz z wymaganymi załącznikami).
3. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną dzieci posiadające najwyższą liczbę punktów wg
określonych kryteriów tj.:
a). miejsce zamieszkania (miasto Jawor - 1 pkt, inna gmina – 0 pkt);
b).pełnosprawność - 0 pkt, niepełnosprawność – 1 pkt, (weryfikowane na podstawie zaświadczenia
o niepełnosprawności);
c).bezrobocie jednego z rodziców – 1 pkt, oboje rodzice pracujący – 0 pkt, (weryfikowane na podstawie
decyzji PUP);
4. W ostatniej kolejności do Projektu będą kwalifikowane dzieci rodziców niespełniających w/w kryteriów.

§5
Ogólne zasady rekrutacji
1. Rekrutacja uczestnictwa dzieci w projekcie prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o liczbę miejsc utworzonych w ramach projektu.
Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do Projektu będą posiadały dzieci, które łącznie będą spełniać:
- warunki określone w §4 ust. 2,
- uzyskają największą liczbę punktów wg kryteriów zamieszczonych w § 4 ust. 3,
3. Przebieg rekrutacji dzieci do udziału w projekcie będzie obejmował następujące etapy:
1) akcja informacyjno - promocyjna i ogłoszenie rekrutacji uczestników do udziału w Projekcie,
2) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
3) przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie rekrutacji,
wybór uczestników projektu przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kryteria określone
w niniejszym Regulaminie,
4) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do Projektu,
5) stworzenie listy rezerwowej w celu zapewnienia ciągłości trwania Projektu.
4. Rekrutacja odbędzie się na zasadach i warunkach przestrzegania równości szans, w tym równości płci.
5. Informacja o naborze do udziału w Projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej:
- Dotacjobiorcy; www.jawor.pl
- Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5: pp4jawor.pl

§6
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Procedura rekrutacji uczestników projektu będzie obejmować jeden nabór, który zostanie
przeprowadzony w okresie czerwiec - lipiec 2018 r.
3. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani uczestnictwem dziecka w Projekcie składają dokumenty
rekrutacyjne w terminie od dnia 29 czerwca 2018 r do 11 lipca 2018 r..
4. Dokumenty należy składać w Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ul. Chopina 10.
5. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna „Deklaracji
uczestnictwa w projekcie” (wzór stanowi załącznik nr 2). Pozostałe wymagane dokumenty to:
1) kserokopia orzeczenia o posiadaniu przez rodzica/opiekuna prawnego stopnia niepełnosprawności,

2) kserokopia decyzji PUP
6. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie kompletne dokumenty.
7. W trakcie trwania rekrutacji każdemu zgłoszeniu będzie nadany numer oraz odnotowana będzie data
zgłoszenia.
8. W przypadku rezygnacji rodziców z uczestnictwa dziecka w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza
osoba z listy rezerwowej.

§7
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Rekrutacyjna
Dla celów rekrutacji do projektu powołana zostanie Zarządzeniem dyrektora przedszkola - Komisja
Rekrutacyjna.
Komisja Rekrutacyjna po zebraniu deklaracji uczestnictwa, zbierze się 12 lipca 2018 r. w celu ich
przeanalizowania i sporządzenia listy uczestników projektu.
O zakwalifikowaniu uczestnika projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o niniejszy
regulamin.
Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły ze swoich posiedzeń.
Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym nr 4
z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 w dniu 16 lipca 2018 r.
§8
Postanowienia końcowe

1. Dyrektor Przedszkola Publicznym nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego
5 realizujący projekt „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” są
zobowiązani do zawarcia stosownych umów ze wszystkimi rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci
zakwalifikowanych do projektu.
2. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia personelowi projektu informacji o rezygnacji dziecka
z udziału w projekcie oraz informowania personelu przedszkola o każdorazowej nieobecności dziecka
w prowadzonych zajęciach. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka przez co najmniej
7 kolejnych dni w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu, następuje jego skreślenie z listy
uczestników Projektu i rozwiązanie umowy z Przedszkolem.
3. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do projektu są zobligowani do złożenia i podpisania „Deklaracji
o uczestnictwie dziecka w projekcie”, „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów Projektu” oraz „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie
wizerunku”.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trwania projektu.

