Regulamin rekrutacji
do przedszkola im. Marii Montessori przy ul. Plac Wolności 59
w Kolbuszowej w ramach projektu „Utworzenie Przedszkola Specjalnego w
Kolbuszowej”

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w projekcie „Utworzenie Przedszkola
Specjalnego w Kolbuszowej” w Niepublicznym Przedszkolu im Marii Montessori
w Kolbuszowej.

2.

Projekt jest realizowany przez przez SEGEN S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny.

3.

Projekt aplikuje o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w

ramach IX Osi Priorytetowej, Działania 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020.
4.

Projekt realizowany jest w Przedszkolu w Kolbuszowej, ul. Plac Wolności 59.

5.

Projekt realizowany będzie w terminie od 01.04.2017 r. do 31.08.2017 r.

6.

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest
dobrowolny.

7.

Uczestnikami projektu dzieci w wieku przedszkolnym określonym w przepisach
oświatowych - ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
ze względu m.in. na autyzm, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną i
niepełnosprawności sprzężone, zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego.

8.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 8 dzieci.

9.

W projekcie w ramach nowotworzonych miejsc wychowania przedszkolnego zostaną
utworzone 2 oddziały przedszkolne.

10. Wsparcie w projekcie, Przedszkolu im. Marii Montessorii w Kolbuszowej obejmuje:
a) realizację podstawy programowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem,
b) realizację zajęć wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych,

c) realizację zajęć specjalistycznych zalecanych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym.
d) zajęcia na basenie
e) organizacja zabawy karnawałowej, Mikołajkowej, wycieczki i pikniku
11. Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
wychowania przedszkolnego na terenie powiatu kolbuszowskiego poprzez utworzenie od
01.09.2017 r., 8 miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonym Przedszkolu
Specjalnym w Kolbuszowej
II. Zasady rekrutacji
§ 2.
1.

Decyzje o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmują Dyrektorzy przedszkola i
koordynator projektu.

2.

Informacja o naborze do udziału w Projekcie będzie zamieszczona na stronie
internetowej: www.przedszkolemontessori.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na
tablicy ogłoszeń Parafii z powiatu kolbuszowskiego, w prasie lokalnej, w MOPS-ach i
urzedach gmin, placówkach ochrony zdrowia, a także w siedzibie przedszkola przy ul.
Plac Wolnośći 59.

3.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.przedszkolemontessori.pl. Możliwy
będzie

również

kontakt

telefoniczny

609 414 023,

693 147 275

i

mailowy

przedszkole@kolbuszowamontessori.pl
4.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona poprzez przyjmowanie zgłoszeń dzieci do
udziału w projekcie składanych przez ich rodziców / opiekunów prawnych.

5.

Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w terminie od 01.04.2017 r. do 31.08.2017 r.
W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu
rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.

6.

O kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według następujących
kryteriów:
 rodzice/opiekunowie prawni niepełnosprawni (weryfikacja - kopia orzeczenia)
- 6 pkt.;
 rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko (weryfikacja na
podstawie oświadczenia) - 6 pkt.;
 pobyt dziecka przynajmniej 8 godz. dziennie (karta zgłosz.)- 5 pkt.

 dzieci, które do tej pory nie były objęte wychowaniem przedszkolnym (ośw.)
-5 pkt.
 Niepełnosprawność sprzężona/autyzm/niepełnosprawność intelekt.-jako przyczyna
niepełnosprawności-potrzeba największego wsparcia - 5 pkt. (orzecz. o potrz..
kszt. specj.)
Każdemu z kryteriów fakultatywnych przypisane będą wskazane wyżej
punkty. O pozycji na liście dzieci przyjętych decydować będzie liczba otrzymanych punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
7.

Dzieci niezakwalifikowane do udziału w projekcie, z uwagi na brak miejsc, zostaną
umieszczone na liście

8.

rezerwowej.

Osoby składające formularz zgłoszeniowy po

zakończeniu procesu rekrutacji będą

dopisywane do listy rezerwowej według przyjętych kryteriów.
9.

Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego dziecka zainteresowanego udziałem
w projekcie.

10. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym równości szans płci.
11. Zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane podczas indywidualnie
umówionych spotkań (adres mailowy i nr telefonu - § 2. P3)

(decyduje data

zgłoszenia)
12. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez
rodzica/prawnego opiekuna Formularza zgłoszenia udziału w projekcie stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
13. Deklaracje uczestnictwa oraz umowa zostanie podpisana w pierwszym dniu opieki nad
dzieckiem w przedszkolu.
14. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych złożą deklaracje uczestnictwa w projekcie
oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
Projektu.
15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza
osoba z listy rezerwowej.
16. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia Dyrektorowi Przedszkola informacji
o rezygnacji z udziału w projekcie.

17. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego dziecka dokumentów o których
mowa w pkt. 14 będzie równoznaczne z nieprzystąpieniem dziecka do udziału w
projekcie.
18. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie lub e-mailem rodzicom/prawnym
opiekunom dziecka na adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej.

§ 3. Uczestnictwo w projekcie
1.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w czasie trwania
projektu, do których zostanie zakwalifikowany.

2.

Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela/
terapeutę i odnotowana w dzienniku zajęć.

3.

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia dziecka z udziału w danych zajęciach jego
miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej.

4.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, opiekun prawny uczestnika projektu
lub nauczyciel ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji.

5.

Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych
i wzięcia udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie.

6.

Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji
dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring,
ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.

§ 4 Postanowienia końcowe
1.

Regulamin

wchodzi

w

życie

z

dniem

01.04.2017

r.

i

obowiązuje

na

czas trwania projektu.
2.

Regulamin i ewentualne jego zmiany będą publikowane na stronie internetowej
przedszkola.

3.

W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie

mają

odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

