
   
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego!” 

rok szkolny 2018/2019 

 

Projekt pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego!” jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Lubuskie 2020  

I. Postanowienia ogólne 

1. Projekt „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego!”  jest realizowany przez Gminę 

Górzyca.  

2. Projekt polega na utworzeniu i funkcjonowaniu nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego dla dzieci z obszarów wiejskich gminy Górzyca, w szczególności dla 3-5 

latków. Jednocześnie w ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia dodatkowe dla 

przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych w Górzycy i w Czarnowie wyrównujące 

szanse edukacyjne dzieci poprzez pracę nad zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi. 

Deficyty te w szczególności dotyczą rozwoju mowy, motoryki oraz rozwoju społeczno-

emocjonalnego. W projekcie dodatkowo odbędzie się cykl szkoleniowy dla nauczycieli 

dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb zarówno samych nauczycieli, jak i dzieci z 

gminy Górzyca. Projekt przewiduje również szereg usprawnień i udogodnień dla osób z 

niepełnosprawnościami. Mają one charakter infrastrukturalny (oznaczenia sal, 

wyposażenie, pomoce dydaktyczne) jak i społeczny – polegający na organizacji 

międzyprzedszkolnego dnia osób z niepełnosprawnościami. 

3. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wychowania przedszkolnego na terenie 

Gminy Górzyca.. 

4. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

 

II. Rekrutacja Uczestników Projektu do udziału w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku od 3 do 5 lat oraz do 

dziewczynek i chłopców uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów  



   
 

 

przedszkolnych w Górzycy i w Czarnowie (zerówki) zamieszkujących na terenie Gminy 

Górzyca 

2. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.  

3. Kryteria rekrutacji: 

 

1) Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości  

szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

I etap rekrutacji (zgodnie z art. 131 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe): 

• wielodzietność rodziny dziecka – 15 pkt 

• niepełnosprawność dziecka – 15 pkt; 

•  niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – 15 pkt 

• niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – 15 pkt 

•  niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – 15 pkt 

•  samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – 15 pkt 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą – 15 pkt. 

II etap rekrutacji (zgodnie z Uchwałą Nr IV.30.2015 Rady Gminy Górzyca w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Górzyca): 

•  dzieci 3-5, które nie było do tej pory objęte edukacją - 10 pkt; 

• dziecko obojga pracujących lub uczących się w trybie dziennym rodziców lub pracującego 

samotnie wychowującego rodzica - 8 pkt; 

• dziecko jednego pracującego lub uczącego się w trybie dziennym rodzica w przypadku 

rodziców wspólnie wychowujących - 6 pkt; 

• dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej placówki - 4 pkt 

2) Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej i będą przyjmowane w momencie pojawienia się wolnych miejsc w Punkcie 

przedszkolnym. 

3) Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia do Biura Projektu rezygnacji z udziału 

w projekcie oraz dłuższych nieobecności dziecka w prowadzonych zajęciach. 

 

 



   
 

4.  Procedura rekrutacji uczestników : 

1) Liczba miejsc w punkcie przedszkolnym w Górzycy wynosi 15 dzieci (jest liczbą 

maksymalną). Do istniejącego punktu przedszkolnego w Czarnowie może być przyjętych 

dodatkowo maksymalnie 7 dzieci. 

2) Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest pobrać i złożyć „Kartę zgłoszenia 

dziecka do Punktu Przedszkolnego” (zał. Nr 1 do regulaminu). 

3) Dn. 06.08.2018 r. zostanie ogłoszona informacja o rozpoczęciu rekrutacji dzieci na rok 

szkolny 2018/2019 poprzez rozwieszenie ogłoszeń we wszystkich miejscowościach na terenie 

Gminy Górzyca oraz zamieszczenie informacji o rozpoczęciu rekrutacji na stronie 

internetowej Gminy Górzyca: www.gorzyca.pl  

4) Karty zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2018/2019 będą dostępne od 06.08.2018 r. 

 w sekretariacie Urzędu Gminy w Górzycy oraz na stronie internetowej www.gorzyca.pl. 

5) Termin składania kart upływa w dniu 24.08.2018 r. o godz. 14:00. Kartę należy 

złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Górzycy. 

6) Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka o przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 

7) W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wykazana  

w projekcie stworzona zostanie lista rezerwowa. 

8) Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z: 

- koordynatora projektu 

- dyrektora szkoły, 

- przedstawiciela oświaty. 

9) Komisji rekrutacyjnej przewodniczy koordynator projektu. 

10) Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza: 

- listę dzieci przyjętych do punktów przedszkolnych, 

- listę rezerwową (dzieci nie przyjętych). 

11) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do punktów przedszkolnych dzieci jest mniejsza 

od liczby miejsc według projektu, zarządzający może odstąpić od powołania  Komisji 

Rekrutacyjnej. 

12) W pierwszym dniu uczestnictwa dziecka w zajęciach rodzic/ opiekun prawny musi 

podpisać i wypełnić oświadczenie uczestnika projektu (zał. nr 2) oraz  dane osobowe 

uczestnika projektu (zał. nr 3). Dokumenty te nie są wymagane na etapie rekrutacji. 

http://www.gorzyca.pl/
http://www.gorzyca.pl/


   
 

III. Zajęcia dodatkowe 

1. W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia dodatkowe: 

1) grupowe zajęcia logopedyczne - zajęcia ukierunkowane na rozwój mowy. Celem zajęć 

jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony 

fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi, doskonalenie wymowy już 

ukształtowanej, wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej. 

2) Umuzykalniające, artystyczne zajęcia socjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe  - 

zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń rozwijających z elementami 

wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia, elementami tańca towarzyskiego, 

tańca grupowego i współpracy grupowej 

3) zajęcia ogólnorozwojowe, manualne, plastyczne - zabawy i ćwiczenia wspierające 

rozwój psychoruchowy, poznawczy, społeczny i emocjonalny maluszków oraz 

rozwijające zmysły. 

4) Gimnastyka korekcyjna i zajęcia ruchowe - Stosowanie ciekawych dla dziecka form 

ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo 

w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. 

5) Zajęcia logopedyczne indywidualne – wg indywidualnej diagnozy - zajęcia 

indywidualne są rozszerzeniem zajęć grupowych przeznaczone dla dzieci ze 

szczególnymi zaburzeniami mowy. 

 

IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 

1.  Rodzic/prawny zobowiązany jest do: 

- zapewnienia by dziecko uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach, 

- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego rezultatów, 

- przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego osobiście lub przez osobę 

dorosłą upoważnioną do przyprowadzania i odbierania, 

- przyprowadzania do punktu przedszkolnego tylko zdrowego dziecka, 

- uczestniczenia w zebraniach rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 

 

 



   
 

V. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie dziecka do punktu przedszkolnego jest równoznaczne z zapoznaniem się i  

           akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego regulaminu należy przekazać 

3. Koordynatorowi Projektu. 

4. Gmina Górzyca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym     

            regulaminie. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania  

            projektu. 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia do projektu – zał. nr 1. 

2. Oświadczenie uczestnika projektu – zał. nr 2. 

3. Dane osobowe uczestnika – zał. nr 3. 

 

 

 

 

 

Górzyca, dn. 03.08.2018 r. 

 

 (-) Robert Stolarski 

Wójt Gminy Górzyca 

 

 

 


