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Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie nowych  miejsc 

przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” 

§ 1 

 Informacje ogólne 

1. Regulamin  określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „  Utworzenie nowych  miejsc         

przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie     ” realizowanym przez Gminę 

Miejską Głogów.                  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach      

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 10. Edukacja, 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.           

3. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie , ul. Moniuszki 4a, 67-

200 Głogów.              

4. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Miejskiej Głogów, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów.             

5. Projekt realizowany jest w okresie od 2 listopada 2020 r. do 28 lutego 2022r. w Przedszkolu 

Publicznym nr 7 w Głogowie.          

6. Ilekroć poniżej jest mowa o:                                                                                                                                      

a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w 

     projekcie              „   Utworzenie nowych  miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym   

     nr 7 w Głogowie” na terenie Gminy Miejskiej Głogów,                                                                                                    

b) Dyrektorze Przedszkola – oznacza jednocześnie  Koordynatora merytorycznego projektu  

     „Utworzenie nowych  miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” 

     realizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 7 w Głogowie.                                                                           

c) Uczestnik projektu     – dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie, 

§ 2 

 Cele i zakres wsparcia 

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania 

przedszkolnego poprzez utworzenie 20 miejsc wychowania  przedszkolnego ( oddział 

integracyjny)  w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

         wyrównanie stwierdzonych deficytów wśród 10 dzieci  uczestniczących w edukacji     

         przedszkolnej  oraz podniesienia wiedzy i kompetencji 1 nauczyciela wychowania    

         przedszkolnego .     
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2. Poprzez realizację projektu zniwelowane zostaną poniższe problemy:                                                                                  

• brak wystarczającej liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Głogów- 

dot. Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie, 

• brak dostępnej atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć dla dzieci w przedszkolu, pozwalających 

na realizację zainteresowań dla dzieci, a także odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby 

edukacyjne, rozwojowe i psychofizyczne dzieci, 

• brak wystarczających kompetencji zawodowych wśród nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 

7  w Głogowie w zakresie pedagogiki specjalnej. 

3.  Grupę docelową stanowią:                                                                                                                                      

- 20 dzieci w wieku 3 i 4 lat ( rocznik 2018 i 2017) w tym 2 dzieci z niepełnosprawnościami,  1 

nauczyciel wychowania   przedszkolnego,                                                                                                                              

- Integracyjny oddział przedszkolny utworzony zostanie w Przedszkolu Publicznym nr 7 w 

Głogowie,                                                                                                                                                                      

- wsparcie będzie kierowane do osób zamieszkujących/pracujących  lub uczących się na 

terenie Gminy Miejskiej Głogów  w województwie dolnośląskim,                                                                                 

- nowoutworzony oddział integracyjny w PP7  będzie pozbawiony barier architektonicznych, 

zapewniając tym samym udział osób z niepełnosprawnościami. 

4. W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia: 

      -  zajęcia specjalistyczne  dla  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na    

      celu wyrównania deficytów w edukacji przedszkolnej, a także będą prowadzone z      

      uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

      psychofizycznych dzieci.                             

      - zajęcia z języka angielskiego ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji  wykorzystując  

      język obcy.             

5. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem zasad równości i niedyskryminacji w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

§ 3  

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

    

1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie: 21 stycznia- 5 lutego 2021 r.    

Do grupy integracyjnej przyjmowane będą dzieci z niepełnosprawnościami:                                                                                 

-  z  wadami widzenia, słabo słyszące ,niepełnosprawne ruchowo, upośledzone umysłowo w 

stopniu lekkim i umiarkowanym, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, w tym 

autyzmem, z zespołem Aspergera,  dzieci o rozwoju nieharmonijnym: zaburzenia funkcji 

percepcyjno – motorycznych oraz tempa rozwoju, które mogą objawiać się specyficznymi 

trudnościami w przypadku nauki szkolnej, dzieci przewlekle chore (m.in.  astma oskrzelowa, 

przewlekła choroba nerek, choroby serca i układu krążenia).  Z wyłączeniem:  dzieci 

upośledzonych w stopniu głębokim i znacznym,  dzieci niepełnosprawnych, których charakter 

i stopień zaburzeń wymaga takiej pomocy specjalistycznej, która w warunkach kadrowych 

placówki nie jest możliwa do zaoferowania.  
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2. Przy naborze dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego   odbywa się  rozmowa z 

rodzicami i z dzieckiem, a także obserwacja dziecka w dn. 3-4.02.2021r. 

3.  Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami, upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym, dla których bardziej odpowiednie są placówki 

specjalne. 

4. Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci. 

5. W procesie rekrutacji zastosowane będą następujące kryteria na nowe miejsca  wychowania 

przedszkolnego: 

a) kryteria formalne: 

-  dziecko zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej  Głogów 

-  dziecko w wieku   od  3 lat do 4 lat  (rocznik 2018-urodzone do 31 sierpnia i rocznik 2017) 

b) kryteria merytoryczne:                                                                                                                                       

-  os. niepełnosprawne ( orzeczenie o niepełnosprawności) -25 pkt,                                                                       

-  dzieci z rodzin wielodzietnych  ( oświadczenie o wielodzietności rodziny)- 25 pkt,                                  

-  dzieci wychowywane przez samotnego rodzica  ( oświadczenie o samotnym  

   wychowywaniu dziecka )- 25 pkt,                                                                                                                                                    

-  rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w PP7 w Głogowie- 4 pkt     

c) pozostałe kryteria  -  do zajęć specjalistycznych:                                                                                                           

-  opinia lekarska -5 pkt,                                                                                                                                       

-  opinia nauczyciela/dyrektora - 4 pkt, 

-  orzeczenie/opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 5 pkt,                                                 

-  karty obserwacji dziecka   3 pkt.   

6. Składanie  dokumentów:                                                                                                                     - 

rodzic zobowiązany jest do złożenia:   wniosku rekrutacyjnego,  deklaracji udziału w 

projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych,                                                                                                      

- do wniosku rekrutacyjnego rodzic zobowiązany jest dołączyć   dokumenty potwierdzające 

spełnienie powyższych kryteriów,                                                                                                                                        

-  wymagane dokumenty będą dostępne za pośrednictwem  strony www  przedszkola lub  w 

wersji papierowej. Dokumenty w wersji papierowej  należy pobrać  tymczasowo w Szkole 

Podstawowej nr 6,  ul. Kościuszki 18  w Głogowie.                                                                                                            

7. Proces rekrutacji przeprowadzony będzie w sposób zapewniający dostęp dla wszystkich 

zainteresowanych osób w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, tak aby 

nikomu nie ograniczać dostępu do projektu. 

§ 4 

Komisja rekrutacyjna 

1. Postępowanie rekrutacyjne   przeprowadza Komisja   Rekrutacyjna. 

2. Dyrektor ustala skład   komisji rekrutacyjnej. 

3. Komisja przeprowadza weryfikację dokumentów rekrutacyjnych. 

4. O przyjęciu do projektu zdecyduje liczba uzyskanych punktów. 
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5. W przypadku uczestników o takiej samej liczbie punktów decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. 

6. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie kandydatury bez 

rozpatrzenia.  

7. Z prac komisji sporządzany jest protokół podpisany przez każdego z jej członków. 

8. Dyrektor sporządza i podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych i listę rezerwową. 

9. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do grupy integracyjnej, rodzice zobowiązani są do 

zawarcia umowy. 

10. Niepodpisanie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów z Dyrektorem  w wyznaczonym 

terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.  

11. W przypadku zwolnienia się miejsca w grupie integracyjnej,  przyjmowane będą dzieci  z listy 

rezerwowej. 

12. W przypadku braku zainteresowania zostanie ponowiona akcja promocyjna i 

przeprowadzony dodatkowy nabór. 

§5 

Terminarz  rekrutacji 

        Etap/czynności Rozpoczęcie  

od 

Zakończenie  

do 

Składanie przez rodziców/prawnych 

opiekunów dzieci wniosków 

rekrutacyjnych dziecka do grupy 

integracyjnej  

 

21.01.2021r. 

 

5.02.2021r. 

do godz. 15.00 

Weryfikacja wniosków przez komisję 

rekrutacyjną 

8.02.2021r. 10.02.2021r. 

Udostępnienie rodzicom informacji  

o wynikach rekrutacji – lista dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych  

 

 

11.02.2021r. 

godz. 14.00 

 

 

---------- 

Podpisywanie umów przez rodziców  12.02.2021r. 19.02.2021r. 

do godz. 15.00 

Wnoszenie  do komisji rekrutacyjnej  

wniosku  o uzasadnienie  decyzji o  

nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. 

 

19.02.2021r. 

 

26.02.2021r. 
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§ 6 

           Odwołania 

1. Rodzice/prawni opiekunie dziecka, które nie zostało przyjęte, mają prawo  wnieść wniosek do 

Komisji rekrutacyjnej    o uzasadnienie decyzji dotyczącej odmowy przyjęcia kandydata do 

przedszkola.  

2. Rodzic dziecka może wnieść  do dyrektora przedszkola   odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej   w terminie do 7 dni od dnia  otrzymania uzasadnienia. 

3.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej         w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

§7 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Zajęcia dodatkowe  odbywać się będą w Przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci z 

zastosowaniem podziału na grupy.  

2. Podział na grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dodatkowych i jego zmiany sporządzi  

Dyrektor przedszkola.    

3. Po zakwalifikowaniu do projektu, dzieci mają obowiązek regularnego uczestnictwa w 

dodatkowych zajęciach   

4. Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektu nieodpłatnie.    

5. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 

sprawdzenie listy obecności. 

6.  Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 

usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego dziecka dołącza się do przedszkolnej 

dokumentacji projektowej.   

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, rodzic/opiekun 

prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 

o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.      

8. Zajęcia specjalistyczne będą odbywały się poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola. 

9. Opłata za pobyt dzieci ponad godziny  podstawy programowej  finansowana jest ze środków 

unijnych. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu 

 


