Projekt „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Załącznik nr 1
do Zarządzenie nr 0151/50/2010
Wójta Gminy Udanin
z dnia 16 listopada 2010r.

Regulamin rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie
„Nowe przedszkole w Gminie Udanin”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1 Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczestników w projekcie pn:
„Nowe przedszkole w gminie Udanin”, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, umowa nr UDA-POKL.09.01.01-02-026/10-00
podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Udanin.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z
późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
1) Beneficent – Gmina Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin, Tel.: 76 7442 870, fax: 76 8709 242
2) Projekt – projekt pn. „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowany ze
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Środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
3) Uczestnik Projektu – dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2005-2007), które po spełnieniu
wymogów określonych w Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.
4) Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego
dziecka, kandydata do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie udziału i
rekrutacji w Projekcie.
2. Założenia Projektu:
1) Projekt będzie realizowany w okresie od 25 października 2010r. do 24 października 2012r.
2) W ramach projektu wsparciem zostanie objętych max. 50 dzieci w wieku przedszkolnym z
terenu gminy Udanin oraz gmin powiatu średzkiego i jaworskiego.
3)Biuro Projektu znajduje się w Udaninie, Udaninie 86 B, 55-340 Udanin, Tel/fax 76 8709 375,
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
§ 3 Rekrutacja uczestników projektu
Procedura rekrutacyjna:
1. Rekrutacja rozpocznie się od działań informacyjno-promocyjnych i spotkania z rodzicami dzieci
w miesiącu listopadzie 2010r.
2. Rekrutacja odbędzie się w następujących etapach:
a) przyjmowanie zgłoszeń, (poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz złożenie
wymaganych załączników od dnia 17 listopada 2010r. do dnia 10 grudnia 2010, decyduje data
wpływu – do Biura Projektu, Udanin 86 B).
b) weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń,
c) sporządzenie listy uczestników Projektu, podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji,
najpóźniej do dnia 22 grudnia 2010r.
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d) w postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, które posłużą w
przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
3.Uczestnikami Projektu może być dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2005-2007), które w
procesie rekrutacji spełnia następujące warunki:
a) Kryterium miejsce zamieszkania - zamieszkuje na terenie Gminy Udanin, (załącznik - ksero
dowodu osobistego rodziców lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania)
b) Kryterium sytuacja rodziny – pierwszeństwo dzieci z rodzin niepełnych, ( załącznik –
oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka, jeśli dotyczy)
c) Kryterium zatrudnienie rodziców – pierwszeństwo dzieci z rodzin, w których pracują oboje
rodzice ( załącznik – zaświadczenie obojga rodziców potwierdzające zatrudnianie, jeśli dotyczy)
d) Kryterium sytuacja ekonomiczna rodziny – pierwszeństwo rodzin – podopiecznych GOPS
(załącznik – zaświadczenie z GOPS – u, jeśli dotyczy)
KRYTERIUM DODATKOWE
- wysokość dochodów na jednego członka rodziny (załącznik – rodzice pracujący - zaświadczenie o
zarobkach, rodzice bezrobotni – oświadczenie o dochodach, decyzje w sprawie przyznania zasiłku)
4. Rekrutację dzieci do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych objętych projektem prowadzi
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz zatrudnioną w przedszkolu kadrą pedagogiczną.
5. Komisja rekrutacyjna będzie składać się z następujących osób: 3 przedstawicieli Zespołu
Projektowego, przedstawiciel Urzędu Gminy w Udaninie, Dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego, Pedagog Szkolny, Pracownik GOPS
6. Kryteria będą brane pod uwagę po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik
nr1 do niniejszego regulaminu) i karty zgłoszenia (załącznik nr2 do niniejszego regulaminu)
dostępnej w Biurze Projektu, na stronie internetowej projektu i gminy Udanin – po dostarczeniu
niezbędnych dokumentów. O zakwalifikowaniu będzie decydować liczba punktów wynikających ze
spełnienia kryteriów, dopuszcza się sumowania punktów w przypadku spełnienia więcej niż
jednego kryterium. Za spełnianie 1 kryterium przyznaje się 1 punkt. W przypadku przyznania
równej liczby punktów zdecyduje wysokość dochodów na jednego członka rodziny – preferencję
uzyskają osoby o najniższych dochodach.
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§ 4 Zakres wsparcia
1. W ramach projektu przedszkole w Ujeździe Górnym będzie funkcjonować od 01.01.2011 do
24.10.2012r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30, zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do wychowania
przedszkolnego określone odrębnymi przepisami.
2.Zajęcia dodatkowe: zajęcia logopedyczne (20 godz. miesięcznie), zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
(2 godz. tygodniowo), zajęcia z języka angielskiego (2 godz. tygodniowo).
3. Organizacja 4 wycieczek z udziałem rodziców – 2 w roku 2011, 2 w roku 2012
4. Organizacja imprezy z okazji „Dnia Dziecka”- 1 w roku 2011, 1 w roku 2012.
5. Organizacja warsztatów i spotkań dla rodziców – 2 rocznie
6. Dzieci biorące udział w projekcie objęte są edukacją przedszkolną do 31 lipca 2011r. i 2012r. z
uwagi na przerwę urlopową w miesiącu sierpniu.
7. Kolejny nabór do przedszkolna zostanie przeprowadzony do końca czerwca 2011r. i 2012r.
§ 5 Prawa i obowiązki uczestników
1.Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu uczestnictwa.
2.Rodzic Uczestnika jest zobowiązany do wypełniania deklaracji uczestnictwa w projekcie, ankiet
ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu jak i udziału w
procesie ewaluacji.
3. Rodzic Uczestnika jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych
teleadresowych.
4 Rodzic Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1.Nadzór organizacyjny nad realizacją projektu sprawował będzie Zespół Projektowy przy
współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
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2. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie Koordynator projektu z
zespołem projektowym przy współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz
nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.
3.Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do
Koordynatora Projektu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2010 r. i obowiązuje przez czas trwania
Projektu.
Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz

