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REGULAMIN REKRUTACJI UTWORZENIA NOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 

 w ramach projektu  
„Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów Oddział II” na rok szkolny 2017/2018. 

Projekt pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział II” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. 
Postanowienia ogólne. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Trzebiatów z siedzibą w Trzebiatowie 1, ul. Rynek 
1 72 – 320 Trzebiatów , tel. 91 38 72 984; 

2. Projekcie – rozumie się przez to projekt pt. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów 
Oddział II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

3. Uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko, które zostało zakwalifikowane do 
uczestnictwa w projekcie; 

4. Koordynatorze projektu – osoba zarządzająca projektem, odpowiedzialna m.in. za wdrażanie 
działao zawartych w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz 
szczegółowym budżetem projektu. 

I. Rekrutacja Uczestników do udziału w projekcie. 

1. Kryteria rekrutacji: 

 obligatoryjne: 

 kryteria zgodne z regulaminem prowadzonym przez przedszkole zgodnie z kryteriami 
określonymi  w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59)  tzw. kryteria ustawowe oraz kryteriami określonymi w uchwale 
Uchwała Nr XXXII/ 311 /17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 marca 2017 r. . tzw. 
kryteria samorządowe. 

 dodatkowe: 

 dzieci z rocznika 2014; 

 nie przyjęte w I turze naboru do przedszkola; 

 miejsce zameldowania i zamieszkiwania: Gmina Trzebiatów; 

 rodzice dostarczyli komplet dokumentacji rekrutacyjnej w ramach naboru do nowej 
grupy przedszkolnej; 

 dziecko posiada opinie o wczsnym wspomaganiu rozwoju. 

2. Procedura rekrutacji uczestników: 

 O kwalifikacji będzie decydowad przyznana liczba punktów wynikających z kryteriów 
obligatoryjnych i dodatkowych. 
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 W przypadku przyznania równej liczby punktów decydowad będzie średni dochód na 
jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy (marzec, kwiecieo, maj 2017r.) 

 Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej. Dzieci z listy rezerwowej zostaną przyjęte do 
projektu w przypadku, gdy powstaną wolne miejsca. 

 Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.trzebiatow.pl. oraz na tablicy ogłoszeo. 

 Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do złożenia : Karty zgłoszenia 
dziecka do Oddziału Przedszkolnego (załącznik nr 1), Deklaracji udziału w projekcie 
dziecka i rodzica (załącznik nr 3a i 3b), Zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(załącznik nr 4) oraz Zgody na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik Nr 5), 
oświadczenia o osiągniętych dochodach (załącznik nr 6). W/w dokumenty będą dostępne 
od dnia 12.06.2017 r.  w Przedszkolu przy ul. Waryoskiego oraz na stronie internetowej 
www.trzebiatow.pl.   

 Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie trwa od dnia 12.06.2017  r. do 20.06.2017 r.  

 Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.trzebiatow.pl oraz zostanie wywieszona w Publicznym Przedszkolu 
przy ul. Waryoskiego 7 w dniu 26 czerwca 2017r. 

 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest mniejsza od liczby miejsc według założeo 
projektu, odbędzie się drugi nabór uzupełniający w terminie od 27 do 30 czerwca 2017 r. 

 Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości. 

 Rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia do Biura Projektu lub przedszkola 
rezygnacji z udziału w projekcie oraz dłuższych nieobecności dziecka w zajęciach. 

3. Komisja Rekrutacyjna: 

 Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z: Burmistrza/zastępcy Burmistrza 
Trzebiatowa, Dyrektora Przedszkola, Koordynatora Projektu oraz Specjalisty ds. finansów 
i sprawozdawczości. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor Przedszkola. 

 Komisja Rekrutacyjna prowadzi dokumentację stosowną do rekrutacji. 

 Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza 
listę dzieci przyjętych do Punktów Przedszkolnych oraz listę rezerwową. 

II. Postanowienia koocowe. 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazad 
Koordynatorowi Projektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania. 
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