
Projekt „Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie
 „Punkty Przedszkolne w  Gminie Rzekuń”

realizowanym przez Gminę Rzekuń na podstawie Uchwały Nr XXXVII/248/2013 Rady
Gminy Rzekuń z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu działania Punktu

Przedszkolnego w Borawem.

ROZDZIAŁ I
Definicje

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Projekcie – rozumie się przez to projekt „Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń”,

realizowany  przez  Gminę  Rzekuń  współfinansowany przez  Unię  Europejską  ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Poddziałania  9.1.1
„Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu  upowszechniania  edukacji  przedszkolnej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2. Beneficjencie – rozumie się przez to Gminę Rzekuń,
3. Uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko, które zostało zakwalifikowane

do uczestnictwa w projekcie,
4. Rodzic lub opiekun prawny dziecka – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna

prawnego uczestnika projektu.  

ROZDZIAŁ II
Informacje o projekcie

§ 2

1. Projekt  „Punkty  Przedszkolne  w  Gminie  Rzekuń”  realizowany  jest  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 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji  przedszkolnej  oraz  na  podstawie  Uchwały  Nr  XXXVII/248/2013 Rady
Gminy Rzekuń z dnia  24 maja  2013 r.  w sprawie przedłużenia okresu działania
Punktu Przedszkolnego w Borawem.

2. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, pokój nr 20,
tel.  029 761-73-01 wew. 148; czynne: poniedziałek, środa, czwartek od 7.45 do
15.45, wtorek od 7.45 do 17.00, piątek od 7.45 do 13.00.

3. Realizacja Projektu trwa w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013
roku.  Punkt  Przedszkolny  funkcjonujący  przy  Szkole  Podstawowej  w  Borawem
zostaje przedłużony na okres od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. Czynny będzie 5
dni w tygodniu przez 5 godzin.

4. Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku
od 3 lat do 5 lat na obszarach wiejskich w Gminie Rzekuń w czasie od 1.09.2012
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roku do 30.06.2013 roku.
1) Zwiększenie  liczby  dzieci  w  wieku  od  3  lat  do  5  lat  pochodzących  z
miejscowości:  Borawe,  Ołdaki,  Laskowiec,  Drwęcz,  Dzbenin  Gminy  Rzekuń,  w
stosunku do poziomu wychowania przedszkolnego w mieście Ostrołęka poprzez
organizację zajęć wspomagających rozwój dzieci w czasie od 1.09.2012 roku do
30.06.2013 roku,
2) Poprawa dostępu do edukacji dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat uczestniczących
do  punktów  przedszkolnych  (Borawe,  Ołdaki,  Laskowiec,  Drwęcz,  Dzbenin)  na
terenie Gminy Rzekuń w czasie od 1.09.2012 roku do 30.06.2013 roku.
3) Tworzenie  warunków  równych  szans  edukacyjnych  dziewcząt  i  chłopców  w
wieku od 3 lat do 5 lat z terenu Gminy Rzekuń, co będzie możliwe dzięki:
a) przedłużeniu okresu funkcjonowania punktu przedszkolnego w Borawem,
b) objęciu wsparciem w formie edukacji przedszkolnej do 21 dzieci,
c) podniesienie świadomości rodziców w zakresie korzyści płynących z edukacji. 

5. Dzięki  realizacji  Projektu  zwiększy  się  liczba  dzieci  objętych  wychowaniem
przedszkolnym w Gminie Rzekuń.

6. W punkcie zostanie zatrudniony jeden nauczyciel i jeden opiekun.
7. Dzienny  czas  pracy  punktu  wynosi  5  godzin  i  jest  przeznaczony  na  realizację

wychowania przedszkolnego przez 5 dni w tygodniu.
8. W  punkcie  przedszkolnym  będą  prowadzone  zajęcia  dodatkowe  wykraczające

ponad  podstawę programową wychowania przedszkolnego z  logopedii oraz nauki
języka angielskiego w wymiarze 8 godzin w okresie 2 miesięcy – ustalone według
grafiku.

9. Pobyt dzieci w punktach przedszkolnych był i jest całkowicie bezpłatny.

ROZDZIAŁ III
Postanowienia ogólne

§ 3

1. Niniejszy regulamin  określa  zasady rekrutacji  oraz  uczestnictwa  w  Projekcie  pt.
„Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń”.

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o jasne i sprawiedliwe zasady, tak
aby  zapewnić  kobietom  i  mężczyznom  jednakowy  dostęp  do  oferowanego
wsparcia.

3. Komisję rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy Rzekuń.

ROZDZIAŁ IV
Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie

§ 4

1. Rekrutacja  rozpocznie  się  05.06.2013  roku  i  zakończy  się  19.06.2013  roku  z
możliwością ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej.

2. Podstawę  grupy  stanowią  dzieci,  które  kontynuują  nauczanie  w  tym  punkcie
przedszkolnym. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane utworzą listę rezerwową.
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3. Rodzice dzieci, które uczęszczają obecnie do Punktu Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Borawem składają deklarację uczestnictwa w Projekcie, pozostali
rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko do uczestnictwa w projekcie powinni  spełnić
następujące warunki:
1) wiek dziecka od 3 lat do 5 lat,
2) co najmniej jeden z rodziców zameldowany jest na pobyt stały na terenie Gminy
Rzekuń,
3) dostarczenie kompletu dokumentów:

a) formularz zgłoszeniowy dziecka do Punktu Przedszkolnego (załącznik nr 1),
b) deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2),
c) oświadczenie  uczestnika  Projektu  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie

danych osobowych (załącznik nr 3),
d) ksero dowodów osobistych obojga rodziców,
e) zaświadczenie o zameldowaniu dziecka na pobyt stały,
f) zgoda  na  rozpowszechnianie  wizerunku  (załącznik  nr  4  do  niniejszego

regulaminu).
Pod  uwagę  będzie  brana  również  sytuacja  społeczno-materialna  rodziny,  gdzie
pierwszeństwo mają:

a) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
b) dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci z rodzin wielodzietnych.

4.  Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:
1) zgłoszenia  rodziców  zainteresowanych  uczestnictwem  swoich  dzieci  w
Projekcie  przyjmowane  będą  w  Biurze  Projektu  w  dniach:  poniedziałek,  środa,
czwartek od 7.45 do 15.45, wtorek od 7.45 do 17.00, piątek od 7.45 do 13.00, w
terminie od 05.06.2013 roku do 19.06.2013 roku.
2) dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego są:

a) formularz zgłoszeniowy (załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu),
b) deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów projektu (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu),
d) zaświadczenie o zameldowaniu dziecka na pobyt stały,
e) ksero dowodów osobistych rodziców,
f) zgoda  na  rozpowszechnianie  wizerunku  (załącznik  nr  4  do  niniejszego
regulaminu).
W  przypadku  osób  samotnie  wychowujących  dzieci  lub  rodzin  zastępczych
dostarczenie dokumentu potwierdzającą tę okoliczność, sytuację.

5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
6. Informację  o  zakwalifikowaniu  dziecka  do  Projektu  można  będzie  uzyskać  w

siedzibie Biura Projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji.
7. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, które

zostaną  wykorzystane  w  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  Projekcie  osób
wcześniej  zakwalifikowanych. Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada
poinformowanie  osób  z  listy  rezerwowej  o  zakwalifikowaniu  do  projektu  w
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przypadku wolnych miejsc.
8. Kwalifikacje  uczestników  do  udziału  w  Projekcie  uznaje  się  za  zakończoną  w

momencie zatwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną listy uczestników projektu.

ROZDZIAŁ V
Uczestnictwo w zajęciach

§ 5

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia w
zajęciach.

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
3. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami

losowymi i innymi uzasadnionymi przypadkami. 
4. Rodzic/opiekun  prawny  dziecka  ma  obowiązek  niezwłocznie  poinformować

nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
5. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających udział w zajęciach (np. wydłużenie

okresu  chorobowego,  zmiana  miejsca  zamieszkania,  inny  ważny  powód)
rodzice/opiekunowie prawni  dziecka mają prawo do rezygnacji  z uczestnictwa w
Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.

6. Udział w projekcie kończy się w przypadku:
1) zakończenia realizacji projektu,
2) zakończenia przez dziecko uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych,
3) skreślenia uczestnika Projektu z listy.

7.  Skreślenia uczestnika Projektu z listy dokonuje się w przypadku:
1) zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych wychowanków, a także
będzie naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania
wychowawcze,
2) na wniosek rodzica/opiekuna prawnego,
3) jeśli  nie  uczestniczy  w  zajęciach  ponad  14  dni  kalendarzowych  i  jego
nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.  

ROZDZIAŁ VI
Uprawnienia i obowiązki uczestników

§ 6

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do:
1) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu zajęciach,
2) korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
1) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
2) systematycznego uczestnictwa w zajęciach,
3) przestrzegania punktualności,
4) udzielania  wszelkich  informacji  związanych  z  uczestnictwem  w  Projekcie
Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego
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Kapitał Ludzki.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 7

1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały czas realizacji Projektu.
2. Modyfikacje  w  niniejszym  regulaminie  mogą  nastąpić  w  przypadku  zmian  w

Projekcie oraz na skutek zmian w przepisach.
3. Wszelkie  uwagi  i  zgłoszenia  dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy

przekazywać do Koordynatora Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
5. Treść Regulaminu dostępna jest  w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej

Gminy Rzekuń www.rzekun.pl

Koordynator Projektu

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Punktu Przedszkolnego,
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów Projektu,
Załącznik nr 4 – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

 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

http://www.rzekun.pl/

