Regulamin rekrutacji do projektu
„Tuptusiowo”

I.

1. Organizatorem projektu jest

Postanowienia ogólne
Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu

FROWiS, z siedzibą w ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka NIP 6751367141
2. Projekt pn. „Tuptusie” realizowany jest przez Organizatora przy wsparciu finansowym
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach poddziałania
10.1.2 Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego.
3. Realizacja Projektu trwa w okresie od 1.04.2017 do 31.08.2019 r. i obejmuje teren
Gminy i Miasta Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie.
4. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy
i Miasta Krzeszowice i utworzenie placówki dla 39 dzieci w budynku,
przygotowanym zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, w pełni
wyposażonym

i

prowadzącym

zajęcia

w

ramach

podstawy

programowej,

specjalistycznych zajęć wynikających z zaleceń w poszczególnych orzeczeniach dla
dzieci niepełnosprawnych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wsparcie dla
rodziców.
5. Dla osób niesłyszących zapewniony jest kontakt przez telefon komórkowy, aby osoby
niesłyszące mogły otrzymywać nawet drobne informacje – kontakt sms. Dodatkowo
zapewniony jest udział tłumacza migowego, także symbole lub język uproszczony.
6. Dla osób niewidzących/słabowidzących możliwa jest procedura zapisu głosowego,
powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna.
7. W biurze projektu pracować będzie osoba przeszkolona w zakresie powyższych
wymogów.

II.
1.

Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie

Rekrutacja rozpocznie się w sierpniu 2018 r. i trwać będzie w sposób ciągły do

wyczerpania miejsc.
2. Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci do lat 6, które zgłosiły chęć uczestnictwa
i spełniają następujące warunki:
1)

zamieszkanie na terenie Gminy i Miasta Krzeszowice

1)

wiek dziecka:

2,5 – 6 lat, dziecko posiadające orzeczenie

o kształceniu

specjalnym w wieku 2,5-9 r. ż.
2)

dostarczenie przez rodziców kompletu dokumentów.

3. Zgłoszenia przyjmowane będą w budynku przedszkola w Krzeszowicach,

biuro

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
4.

Dokumenty można

złożyć

również

poprzez

pocztę

mailową na

adres:

przedszkole@radosnenutki.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: 26-065 Krzeszowice ul.
Wróbla 3 lub przedłożyć podczas zebrań rekrutacyjnych.
5.

Zgłoszenie polega na złożeniu kompletu dokumentów:
- formularz zapisu,
- oświadczenie w sprawie zamieszkania na terenie Gminy i Miasta
Krzeszowice
- oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

7.

Za rekrutację odpowiada kierownik projektu Agnieszka Błaszczyk-Walkowska

693 105 726
8.

Kierownik projektu telefonicznie powiadomi o przyjęciu lub nieprzyjęciu osoby do

projektu.
9.

Rodzic przyjętego dziecka w terminie 7 dni zobowiązany jest podpisać deklarację

uczestnictwa

i

inne

istotne

dla

Organizatora

dokumenty

związane

z uczestnictwem w w/w projekcie.
10. Ewentualne

pisemne

odwołania

w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

w

sprawie

rekrutacji

zostaną

rozpatrzone

III.

Organizacja przedszkola

1. Przedszkole będzie czynny w godzinach 7.00– 17.00
2. Dzieciom zapewnione będzie całodzienne wyżywienie.
3. Dziećmi będą zajmowały się nauczycielki z pełnymi kwalifikacjami w tym zawodzie.
4. Zakupiony

zostanie

nowy

sprzęt

i

wyposażenie

dydaktyczne,

zabawki

i bezpieczny plac zabaw.
5. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu będą odbywały się zajęcia stymulujące dzieci:
muzyczne, plastyczne i ruchowe.

IV.

Postępowanie rekrutacyjne

1. Do projektu przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby spełniające niżej podane
kryteria otrzymując określoną liczbę punktów. Punkty mają charakter preferencyjny.
Uzyskanie większej liczby punktów plasuje na wyżej pozycji listy rankingowej dzieci
zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
2. Kryteria i warunki:
Warunek: dostarczenie kompletu dokumentów, zamieszkanie na terenie objętym
wsparciem, posiadanie dziecka w wieku 2,5 – 6 lat, w tym dziecka niepełnosprawnego
2,5-9 lat.
Kryteria preferencyjne:
- dziecko niepełnosprawne 4 pkt – na podstawie orzeczenia z PPP
- rodzice niepełnosprawni 3 pkt – na podstawie oświadczenia
- dziecko rodzica samotnie wychowującego 2 pkt - na podstawie oświadczenia
O kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych punktów. Przy równej liczbie pkt.
decyduje kolejności zgłoszeń, stąd na formularzu notuje się datę i godzinę złożenia
dokumentów, w mailu następuje to automatycznie.
3. Osoby nie przyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na
liście będzie odzwierciedlała przyjęte kryteria rekrutacji.

V.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce określona została ryczałtowo
w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
2. Wpłat

należy dokonywać

z

góry do

każdego

ostatniego

dnia

miesiąca

poprzedzającego miesiąc, za który należy się opłata: np. za czerwiec 2017 do 31 maja
2017.
3. Wszelkie opłaty wnoszone przez rodziców przyjmowane są na konto bankowe
FROWIS, nr 99 8815 0002 0000 0017 2198 0017 tytułem opłata za przedszkole za
(imię i nazwisko dziecka) miesiąc … .

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator

ma

prawo

zmiany

Regulaminu,

wprowadzenia

dodatkowych

postanowień.
2. W kwestiach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik

