
 

 

 
 

P rzed sz kolne  zuc hy  
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Realizator projektu „Przedszkolne zuchy” 
GMINA JADÓW 
05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II 17 
Tel./fax 256754044 

   

 
 

REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

”PRZEDSZKOLNE ZUCHY” 

 
 

§1 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie „Przedszkolne zuchy” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Jadów z siedzibą w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2012r. do 31 lipca 2013r. 

4. Biuro projektu zlokalizowane jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach. 

5. Projekt obejmuje teren gminy Jadów. 

6. Celem projektu jest edukacyjny rozwój 125 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5lat poprzez 

zwiększenie liczby przyjętych dzieci, umożliwienie im korzystania z zajęć dodatkowych, 

wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych. 

7. Projekt przewiduje przeprowadzenie n/w zajęć dodatkowych w dwóch przedszkolach: 

7.1 Gminnym Przedszkolu w Jadowie: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, artterapii, 

zajęcia z logopedą, psychologiem, 

7.2 Samorządowym Przedszkolu w Urlach: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, 

artterapii, zajęcia z logopedą, psychologiem i oligofrenopedagogiem. 

8. Wszelkie informacje o projekcie dostępne będą w biurze projektu w godzinach funkcjonowania 

biura tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 9.00-14.00, środa w godzinach 11.00-16.00 

lub pod tel. 25 675 49 15. 

 

§2 

1. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie na zasadzie powszechniej dostępności, w sposób bezstronny 

z poszanowaniem zasady równości. 

2. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i jest współfinansowane przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Termin rekrutacji dzieci to okres od 24 sierpnia do 30 sierpnia 2012r. 

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani wszyscy uczestnicy i 

uczestniczki, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, a tym samym nie zostaną wykorzystane 
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wszystkie wolne miejsca, przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający, poza terminem 

rekrutacji. Możliwe jest przyjęcie zgłoszonego dziecka, pod warunkiem złożenia przez rodzica 

wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnienia warunków udziału w projekcie. 

5. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 125 dzieci w tym 63 chłopców i 62 

dziewczynki. 

6. Projekt przewiduje objecie wsparciem co najmniej czworo dzieci niepełnosprawnych. 

 

§3 

1. Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są dzieci, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa w 

projekcie poprzez wypełnienie i złożenie ankiety rekrutacyjnej dziecka w określonym 

Regulaminem terminie oraz spełniają następujące warunki: 

1.1 dziecko, które ubiega się o przyjęcie do projektu musi być w przedziale wiekowym: 3-5lat 

1.2 dziecko zamieszkuje w Gminie Jadów 

1.3 rodzice dostarczyli komplet wymaganych Regulaminem dokumentów; złożone dokumenty nie 

podlegają zwrotowi. 

2. Dziecko może być zrekrutowane  tylko raz do projektu. 

 

§4 

1. Do udziału w projekcie zakwalifikowane będą dzieci spełniające niżej wymienione kryteria: 

1.1 wiek dziecka 3-5 lat; 

1.2 płeć dziecka; 

1.3 mieszkaniec Gminy Jadów; 

2. Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają dzieci niepełnosprawne, pochodzące z rodzin o 

niskich dochodach lub wychowywane przez jednego rodzica lub pochodzące z rodzin 

wielodzietnych lub z rodzin niepracujących. 

3. W sytuacji, gdy do udziału w projekcie zgłosi się więcej dzieci spełniających w/w kryteria (§4, 

ust.1) niż wielkość grupy docelowej określona w §2 ust.5 to powołana Komisja Rekrutacyjna 

weźmie pod uwagę datę wpływu zgłoszenia do biura projektu (kolejność zgłoszeń).  

 

§5 

1. W trakcie naboru do projektu rodzice zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących 

obowiązkowych dokumentów: 

1.1 ankieta rekrutacyjna; 

1.2 deklaracja uczestnictwa w projekcie; 

1.3 informacja rodzica/opiekuna prawnego; 

1.4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

1.5 zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie; 

1.6 oświadczenia o statusie dziecka; 
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1.7 innych dokumentów potwierdzających kryteria zawarte w §4. 

2. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu zlokalizowanym w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Urlach w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 9.00-14.00, środa 

w godzinach 11.00-16.00, można je również wysłać pocztą na adres biura projektu: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny Urle, ul. Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle. 

3. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą honorowane z uwagi 

na wymóg dotyczący oryginału podpisu. 

4. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 30 sierpnia 2012r. (czwartek) o godzinie 

14.00. 

5. Dokumenty dostarczone po godzinie 14.00 dnia 30 sierpnia 2012r. niezależnie od daty stempla 

pocztowego zostaną odrzucone. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów w terminie 

spoczywa na kandydatach na uczestników/-czki projektu. 

6. W przypadku braku pełnej dokumentacji, Komisja Rekrutacyjna może wezwać rodziców do ich 

uzupełnienia. 

7. Nie złożenie kompletu wymaganych dokumentów lub ich nie uzupełnienie wyklucza z udziału w 

projekcie. 

 

§6 

1. Kwalifikacji osób do udziału w projekcie dokona 2 osobowa Komisja Rekrutacyjna w składzie: Wójt 

Gminy Jadów i Koordynator projektu. 

2. Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz kryteriów 

zawartych w §4, sporządza listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz listę 

rezerwową. Z prac Komisji sporządzany jest protokół. 

3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

4. Osoby, które ostatecznie będą zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną  powiadomione o 

tym fakcie telefonicznie lub e-mailem. 

 

§7 

1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie zobowiązani są do: 

1.1 Uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i informacyjnych organizowanych w ramach 

projektu oraz udziału w innych działaniach określonych przez Koordynatora projektu. 

1.2 Wypełniania ankiet dotyczących uczestnictwa w projekcie oraz przedkładania dokumentów 

niezbędnych do realizacji projektu. 

1.3 Zgłaszania wychowawcy przedszkolnemu lub prowadzącemu zajęcia dodatkowe: 

1.3.1 przyczyn nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych w formie pisemnej 

1.3.2 rezygnacji z uczestnictwa w projekcie – niezwłocznie w formie pisemnej 

1.3.3 innych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dziecka lub prawidłową 

realizację projektu. 
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2. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach. 

Absencja na zajęciach nie może przekroczyć 20% czasu trwania zajęć z wyjątkiem okresów 

choroby dziecka udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim lub usprawiedliwieniem rodzica w 

formie pisemnej. 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

Dariusz Kokoszka 

Wójt Gminy Jadów 

   Jadów 24-08-2012r. 

 

 


