
 

 

Załącznik nr 6 

Regulamin rekrutacji do projektu  

Pt. „Utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu ,,Wesołe Przedszkolaki" w Jaworznie” 
Nr : WND-RPSL.11.01.03-24-06H8/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej  z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1) Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji do projektu „Utworzenie nowych 

miejsc w przedszkolu „Wesołe Przedszkolaki” w Jaworznie” współfinansowanego 

z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2) Projekt realizowany jest w okresie: 01.04.2018r. - 30.06.2019r. 

3) Wsparcie w ramach projektu dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i 

rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wartością dodaną 

wynikającą z realizacji projektu będzie umożliwienie udziału w aktywności 

zawodowej rodzicom dzieci dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną, w 

tym rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez stworzenie w placówce miejsc w 

tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja tego celu 

odbywać się będzie poprzez stworzenie 30 dodatkowych nowych miejsc 

przedszkolnych w już istniejącej placówce ,,Wesołe Przedszkolaki” w Jaworznie 

oraz realizację oferty zajęć dodatkowych dla 30 dzieci (15 dziewczynek i 15 

chłopców) objętych wychowaniem przedszkolnym. 

 

§ 3 

Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni) 

Grupą docelową (GD) jest grupa 30 dzieci (15 dziewczynek i 15 chłopców) w tym 2 

niepełnosprawnych (1dziewczynka, 1 chłopiec) w wieku 2,5-6 lat z terenu gminy 

Jaworzno. Grupa Docelowa jest zgodna z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014- 2020: Projekt jest skierowany do Grupy Docelowej z obszaru woj. 

śląskiego (w przypadku os. fiz. uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze 

woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 



 

 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiego). Co 

najmniej 10% miejsc przedszkolnych zostanie przeznaczonych na potrzeby dzieci 

niepełnosprawnych. Obszar realizacji projektu obejmuje gminę Jaworzno. 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem 
zasady równości szans. Podczas rekrutacji zapewniony będzie równy dostęp 
do informacji o projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału w nim osobom z 
różnymi niepełnosprawnościami. 

 
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona w czerwcu 2018. 

3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator Projektu. 

4. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie 

złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w siedzibie Placówki: 

„Wesołe Przedszkolaki” ul. Inwalidów Wojennych 4, 43-603 Jaworzno 

 

5. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z: 

a) Deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

b) Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach 

wraz z wymaganymi oświadczeniami. 

6. Dokumentacja projektowa składa się z: 

a) Dokumentów wskazanych w pkt 6; 

b) Umowy z dotyczącej uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami i 

zaświadczeniami. 

7. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat może zostać 

poproszony drogą mailową lub telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie 

braków w dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków w 

dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych kandydat może zostać skreślony z listy 

uczestników Projektu. 

8. Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji 

dostępne są na stronie internetowej http://www.wesoleprzedszkolaki.jaworzno.pl/ oraz 

w Biurze Projektu. 

9. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie 

dokumentacji rekrutacyjnej wypełnionej przez kandydata. 

10. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

http://www.wesoleprzedszkolaki.jaworzno.pl/


 

 

W programie mogą wziąć udział osoby spełniające kryteria programu. 

Podstawowym kryterium dostępu jest zamieszkanie Uczestnika Projektu na 

terenie gminy Jaworzno. Dziecko zakwalifikowane do przedszkola musi być w 

wieku 2.5 do 6 lat. O objęciu wsparciem w projekcie decyduje liczba punktów 

uzyskanych przez rodziców w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji. 

11. Kryteria punktacji: 

Kryterium dostępu: 

- zamieszkanie na terenie gm. Jaworzno. 

- dziecko w wieku 2.5-6 lat 

Kryteria dodatkowe: 

Kandydatom zostaną przyznane dodatkowe punkty: 

- dziecko niepełnosprawne  -15 pkt* 

- dzieci nieuczestniczące dotychczas w wychowaniu przedszkolnym - 9 pkt. 

- dzieci obojga rodziców pracujących na pełny etat - 8 pkt 

-dziecko rodziców o niskich dochodach (dochód na członka rodziny nie 

przekracza 674 zł) - 8 pkt. 

 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów kryterium rozstrzygającym 

będzie kolejność zgłoszeń. Utworzona zostanie lista rezerwowa - w przypadku 

rezygnacji z projektu przyjmowane będą kolejne osoby z listy. 

 

*punkty zostaną przyznane po przedstawieniu aktualnego orzeczenia lub opinii z poradni 

psychologiczno - pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawnoś wydane przez zespół z poradni psychologiczno - pedagogicznej, opinia z poradni 

psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) 

12. Po analizie ankiet stworzona zostanie przez koordynatora projektu lista 

rankingowa uczestników, przy czym zgodnie z zasadą równości płci 

zakwalifikowanych zostanie ogółem 15 dziewcząt i 15 chłopców. 

13. Przez wzgląd na prowadzoną politykę prywatności wyniki rekrutacji będą 

dostępne w biurze projektu.  

14. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną powiadomione o 

tym fakcie  telefonicznie lub mailowo. 

15. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana umowa o 

udziale w projekcie. 

16. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób 

zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. 

 



 

 

§ 5 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Komisja Rekrutacyjna składa się z: 

1. Koordynatora Projektu - Przewodniczący Komisji, 

2. Przedstawiciel placówki  

§ 6 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej 

3. Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu. 

4. Wyjaśnienie uczestnikom  zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Zatwierdzenie listy uczestników, którzy wezmą udział w projekcie. 

6. Podejmowanie decyzji o przyjęciu do projektu, w przypadku zgłoszenia 

większej liczby dzieci spełniających kryteria. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby, nieuczestniczące w zajęciach mogą zostać usunięte z listy 

uczestników projektu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 1 czerwca 2018r. i może ulec 

zmianie  w sytuacji zmiany Wytycznych lub dokumentów programowych. 

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy 

przekazać Koordynatorowi Projektu. 

 
Jaworzno, dn. 
 


