


                                                        

 

 

OGŁOSZENIE 

          Niepubliczne Przedszkole WESOŁE WRÓBELKI we Wróblowicach ogłasza 

nabór dzieci 3 i 4-letnich na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu 

PRZEDSZKOLE JEST SUPER (projekt finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej) .  

           Oferujemy dzieciom darmowy  dziesięciogodzinny pobyt                                   

z wyżywieniem oraz bogatą ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych (m.in. 

rytmika, logopedia, zajęcia teatralne, język angielski). Zapisów można 

dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. 

 

 

Kontakt: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach 

Wróblowice 142 

32-840 Zakliczyn 

(14) 6653301 

e-mail: spwroblowice@gazeta.pl 
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Karta Zgłoszeniowa  

udziału w projekcie „Przedszkole jest super!” 
realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1  PO KL  „Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej” 

 

WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA FORMULARZ 

Data wpływu i godzina  

Numer rekrutacyjny  

Podpis osoby przyjmującej  

 

 

Dane uczestnika projektu (dziecka), który otrzyma wsparcie w ramach EFS  

(wypełnia rodzic/prawny opiekun dziecka) 

 

I. Dane kontaktowe  

1. Imię i nazwisko dziecka  

2. Tel. komórkowy i/lub stacjonarny   

3. Adres poczty elektronicznej  

4. Adres zamieszkania dziecka  

5. Ulica1  

6. Numer domu / lokalu  7. Miejscowość  

8. Kod pocztowy  9. Poczta   

10. Powiat:  7. Województwo:  

11. Obszar zamieszkania: (zaznaczyć x)  obszar wiejski    obszar miejski  

II. Dane podstawowe 

1. Płeć  (zaznaczyć x)  Kobieta  Mężczyzna 

2. Data urodzenia  

4. PESEL  

7. Wiek  

8. Niepełnosprawność dziecka 

(zaznaczyć x) 
 TAK  NIE 

Inne kryteria rekrutacyjne: 

1.Dziecko uczestniczące w projekcie pochodzi z rodziny wielodzietnej  

(3 i więcej) 
 TAK  NIE 

2. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności  TAK  NIE 

3. Matka lub ojciec dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności w 

stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź posiada całkowitą niezdolność do 

pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podst. odrębnych 

przepisów 

 

 TAK  NIE 

                                                 
1 W przypadku braku ulicy wpisać Miejscowość  
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4.Dziecko posiada rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym 
 TAK  NIE 

5. Matka lub ojciec dziecka jest osobą samotnie wychowującą dziecko  TAK  NIE 

6. Dziecko jest objęte pieczą zastępczą   TAK  NIE 

7. Dziecko, których obydwoje rodziców pracuje, studiuje, uczy się  TAK  NIE 

8. Dziecko, którego jeden z rodziców/prawny opiekun pracuje, studiuje, uczy 

się 
 TAK  NIE 

9.Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną 

w tym przedszkolu 
 TAK  NIE 

10. Liczba zdeklarowanych godzin korzystania z przedszkola:   

- 8 – 10 godzin  TAK  NIE 

- 6 – 7 godzin  TAK  NIE 

 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Zgłoszeniowej są zgodne z 

prawdą i stanem faktycznym. 

 

 

……………………………………… 
Miejscowość, data 
 

 

 

…………………………………………………………… 
Czytelny podpis kandydata/-ki do projektu 

 

 

 

 

 
Wypełnia pracownik odpowiedzialny z ocenę formalną: 

 Kandydat/-tka spełnia warunek przynależności do grupy docelowej:  TAK/NIE 

1. Dziecko jest w wieku 3-4 lata  

2. Dziecko zamieszkuje na terenie Gmin Zakliczyn lub Pleśna   

Inne kryteria: TAK/NIE Ilość pkt. 

1. Dziecko uczestniczące w projekcie pochodzi z rodziny wielodzietnej  

(3 i więcej) – 7 pkt. 
  

2. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 7 pkt. 
 

 

3. Matka lub ojciec dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności w 

stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź posiada całkowitą niezdolność 

do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podst. 

odrębnych przepisów – 7 pkt. 

 

 

4.Dziecko posiada rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym – 7 pkt. 

 
 

5. Matka lub ojciec dziecka jest osobą samotnie wychowującą dziecko –  

7 pkt. 

 
 

6. Dziecko jest objęte pieczą zastępczą – 7 pkt.  
 

7. Dziecko, których obydwoje rodziców pracuje, studiuje, uczy się – 6 pkt.  
 

8. Dziecko, którego jeden z rodziców/prawny opiekun pracuje, studiuje, 

uczy się – 5 pkt. 

 
 

9.Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną  
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w tym przedszkolu – 4 pkt. 

10. Zadeklarowane godziny korzystania z przedszkola: 

- 8 – 10 godzin – 2 pkt.  
 

- 6 – 7 godzin – 1 pkt.  
 

RAZEM: ilość punktów   

 

……………………………………… 
Miejscowość, data 
 

 

…………………………………………………………… 
Czytelny podpis pracownika odpowiedzialnego za 
ocenę formalną 
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU 

 
„Przedszkole jest super!” projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we 

Wróblowicach, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki nr WND-POKL.09.01.01-12-010/14-00 z dnia 26.06.2014 r. 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Niniejszy projekt określa warunki rekrutacji, uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach 

projektu „Przedszkole jest super!” 

2 Projekt „Przedszkole jest super!” realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół  

i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr WND-POKL.09.01.01-12-

010/14 dnia 26.06.2014 r. i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;  Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. 

 

3. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.  

w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wróblowicach. 

 

§2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach   

2. Rodzic/opiekun prawny - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie swojego dziecka i siebie 

do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie.  

3. Uczestnik projektu – dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie. 

4. Miejsce realizacji projektu/siedziba przedszkola: Niepubliczna szkoła Podstawowa we 

Wróblowicach  

5. Biuro projektu: Wróblowice 142, 32-840 Zakliczyn  

 

§ 3 

CEL PROJEKTU 

 

1. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 

przedszkolnym zamieszkałych na terenie gmin Zakliczyn i Pleśna do końca czerwca 2015 r. 

poprzez przekształcenie Punktu Przedszkolnego w Przedszkole we Wróblowicach 

2. Cel szczegółowy:  

a) nabycie wiedzy przewidzianej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

dzieci 3- i 4- letnich objętych projektem zamieszkałych na terenie gmin Zakliczyn i Pleśna do 

końca czerwca 2015r. 

b) podniesienie umiejętności teatralnych i rytmiczno – tanecznych dzieci 3- i 4- letnich 

objętych projektem zamieszkałych na terenie gmin Zakliczyn i Pleśna do końca czerwca 

2015r. 
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c) wyrównanie braków i zaburzeń w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej, orientacji  

w zakresie własnego ciała i przestrzeni; sprawności graficznej; rozwoju ruchowym  

i manualnym dzieci 3- i 4- letnich objętych projektem zamieszkałych na terenie gmin 

Zakliczyn i Pleśna do końca czerwca 2015r. 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnikiem projektu może być dziecko, którego rodzic/opiekun prawny zgłosił chęć 

udziału w projekcie poprzez złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej  

i które spełnia następujące warunki rekrutacji: 

 Kryteria formalne: 

- wiek dzieci (3-4 lat) 

- miejsce zamieszkania na terenie gmin Zakliczyn lub Pleśna 

- złożenie kompletu dokumentów przez rodzica/prawnego opiekuna 

Kryteria merytoryczne: 

1) Ustala się pierwszą grupę kryteriów rekrutacji, dzieci te przyjmowane są w pierwszej 

kolejności (nie dotyczy dzieci, o których mowa w § 3 pkt.1), kryteria ustawowe o jednakowej 

wartości: 

a) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci), 

b) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, 

c)dzieci osób (matki lub ojca) niepełnosprawnej, wobec której orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 

niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, 

d) dzieci rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, 

e)dzieci, których  rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

f) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, 

g) dzieci objęte pieczą zastępczą, 

2) Druga grupa kryteriów: 

a) dziecko obojga rodziców pracujących, studiujących, uczących się - 6 pkt., 

b) dziecko jednego z rodziców/prawnych opiekunów pracujących, studiujących, uczących się 

- 5 pkt., 

 c) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną , w tym 

przedszkolu – 4 pkt., 

d) liczba zdeklarowanych godzin korzystania z usług przedszkola: 8-10 godzin – 2 pkt., 

e) liczba zdeklarowanych godzin korzystania z usług przedszkola: 6-7 godzin – 1 pkt., 

3) W przypadku uzyskania przez grupę dzieci równorzędnych wyników, komisja 

rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  datę złożenia wniosku  

o przyjęcie do przedszkola  

2. Rodzice zobowiązani są do ubezpieczenia NNW w ramach ubezpieczenia grupowego 

zaproponowanego przez przedszkole, na czas trwania projektu tj. od 1 września 2014 do 30 

czerwca 2015 r. 

3. Po spełnieniu wymogów formalnych, przyjmowani będą uczestnicy z największą ilością 

punktów zgodnie z protokołem i zestawieniem punktów.  

 

 



 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

PROCEDURA REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której 

wchodzi Koordynator Projektu oraz dwóch nauczycieli realizujących projekt.  

2.Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia 2014 r. i będzie trwać do 15 sierpnia 2014 r. 

Rekrutację prowadzi Biuro Projektu. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 13:00. Wróblowice 142, 32-840 Zakliczyn. 

3.W przypadku wyczerpania miejsc tworzona będzie lista rezerwowa (w razie zwolnienia 

miejsca w grupie przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej wg kolejności z listy). 

4. W przypadku zbyt małej ilości osób chętnych Beneficjent planuje przeprowadzić II nabór.  

4.Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie będzie odbywała się na podstawie złożonego 

kompletu dokumentów zgłoszeniowych i kryteriów projektowych ujętych w § 4. 

5. Przebieg rekrutacji obejmuje: 

a) przyjmowanie zgłoszeń (kart zgłoszeniowych) wraz załącznikami potwierdzającymi  

spełnienie jednego z kryteriów: w terminie do 15 sierpnia 2014 roku; 

b) analizę formalną zgłoszeń w terminie do 20 sierpnia 2014 roku; 

6.Po złożeniu ww. dokumentów w Biurze Projektu, Komisja Rekrutacyjna wyłoni osoby, 

które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. O wynikach rekrutacji kandydaci 

zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.  

7.Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest wypełnienie 

deklaracji uczestnictwa w projekcie, podpisanie oświadczeń oraz akceptacja niniejszego 

regulaminu. 

8.Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 

9.Każdy Uczestnik Projektu zostanie powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie  

o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć. 

10. Uczestnik projektu może z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału  

w projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. O rezygnacji 

musi natychmiast powiadomić Beneficjenta na piśmie. Na powstałe w ten sposób wolne 

miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

 

§6 

ZAKRES WSPARCIA 

 

1.Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

a) realizację programu edukacyjnego na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego 

MEN (czas realizacji zadania:01.09.2014 - 30.06.2014)  

b) Organizację zajęć dodatkowych zgodnie z zadaniami ujętymi w projekcie tj.:  

- Zajęcia taneczno-ruchowe  

- Zajęcia teatralne 

- Zajęcia wspomagające rozwój psychoedukacyjny – terapia pedagogiczna 

c) Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zajęć i terminarzem zajęć 

(zatwierdzonym z rodzicem/opiekunem prawnym).  

d) Podczas zajęć i wyjazdów dla uczestników projektu przewidziano posiłki. 

g) W ramach projektu zaplanowano wycieczki i wyjazdy oraz transport dla uczestników 

projektu.  
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§ 7 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 

 

1.Beneficjent ostateczny projektu jest uprawniony do: 

a) udziału we wsparciu organizowanym w ramach projektu  

b) otrzymania wsparcia zawartego we wniosku o dofinansowanie 

c) zgłaszania uwag dotyczących udzielanego wsparcia oraz innych spraw organizacyjnych 

bezpośrednio w Biurze Projektu lub u dyrektora przedszkola.  

d) otrzymania informacji dotyczących dziecka podczas indywidualnych spotkań, zajęć  

z trenerami, nauczycielem wychowania przedszkolnego, dyrektorem placówki, Zespołem 

projektowym.  

e) oceny organizacji i przebiegu udzielonego wsparcia za pomocą ankiet ewaluacyjnych 

przedstawionych przez Projektodawcę. 

2.Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do: 

a)Przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu i statutu przedszkola, jak również 

dokumentów związanych z realizacją projektu. 

b)Aktywny udział w projekcie.  

c)Poddawanie się monitoringowi służącemu kontroli realizacji projektu oraz jego ewaluacji 

poprzez wypełnienie ankiet. 

d)Udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 9.1.1 POKL Zmniejszanie nierówności  

w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w tym zwłaszcza Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Krakowie. 

e) Ubezpieczenia dodatkowego dziecka uczęszczającego do placówki przedszkolnej na cały 

okres realizacji projektu tj. od. września 2014 do 30.06.2015 r.  

g) Informowania na bieżąco o wszelkiej absencji dzieci. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy projektu są zobowiązani do punktualności oraz aktywnego uczestnictwa we 

wsparciu organizowanym w ramach niniejszego projektu. 

2. Informowania Kierownika projektu/ nauczyciela przedszkola/dyrektora placówki  

o wszelkich zmianach, absencji dziecka itp. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników Projektu,  

w przypadkach rażącego naruszenia porządku organizacyjnego. 

4. Wraz ze złożeniem podpisu pod deklaracją uczestnictwa w projekcie Uczestnik projektu 

oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

5. Powyższy Regulamin udziału w Projekcie obowiązuje przez okres realizacji projektu. 

6. Beneficjent zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania 

Uczestnika Projektu - do celów związanych z projektem (umieszczenie zdjęć na stronie 

projektu i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane  

w trakcie trwania zajęć. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych  

postanowień. O wszelkich zmianach w tym zakresie Beneficjent jest zobowiązany na bieżąco  

informować Uczestników Projektu. 

 

 


