Z.arzqdzenie nr 28

l2ot7

Wójta Gminy Fałków
z dnia 04 sierpnia 2OL7 r,
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziatu w projekcie pn, Akademia przedszkoloka
w Gminie Fałków
Na podstawie art. 30 ust' 1 Ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z2016 r.,

poz,446) zarzqdzam, co następuje:

5r
Wprowadzam Regu|amin rekrutacji i udziału w projekcie pn' Akademia przedszkolako w Gminie
Fałków, stanowiqcy załqcznik nr 1do niniejszego Zarzqdzenia'
52
Wyko na n ie zarzqdzenia powie rza m Se kreta rzowi

Gm

iny.

53

Zarzqdzenie pod|ega podaniu do pub|icznej wiadomości poprzez wywieszenie na tab|icy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Fałkowie oraz umieszczenie na stronie internetowej B|P Gminy Fałków.

sł
Zarzqdzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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Załączniknr l
doZarządzenia nr 28 /2017 Wójta Gminy Fałków
z dnia 04 sierpnia 2017 r.

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Akademia przedszkolaka w Gminie Fułków
Niniejszy regulamin okreŚla zasady rekrutacji i uczestnictwa dzięwczynek i chłopców

w projekcie pn. Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków realizowanym pIzez Gminę
Fałków.

Podstawa prawna:
. Ustawa
1954, 1985

.

z dnia7 wrzęśnta 1991

i 2169 oraz z f017

r. o systemie oŚwiaty (t.

r. poz. 60, 949

j,Dz,U. z2016

r, poz. 1943,

i 1292)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z

dnia 31'08.2010 r.

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego' warunków tworzenia

i

w

sprawie

organizowania

tych form oraz sposobu ich działanta oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 28 czerwca 20II

r,

zmieniĄące rozporządzenie

wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia

w

sprawie rodzajów innych form

i organizowania tych form oraz

sposobu

ich działania

Rozdział I
Definicje
PtzęzuŻytew Regulaminie zwroty na|eŻy rozumieć

1. organuator- Gmina Fałków.
2. Projekt _ projekt pn, Akademia

:

przedszkolaka w Gminie Fałków realizowany przez

Orgartizatora

3. Biuro Projektu -lJrząd Gminy w Fałkowie,uI. Zamkowa 1A' 26.260 Fałków.
4. Uczestnik Projektu dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych
w Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie.

5. Rodzic - ojciec,

matka lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie

swojego dziecka, kandydata do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych

w niniej szym Regulaminie;

6. PunkĘ Przedszkolne:

1) Punkt Przedszkolny w Fałkowie, ul. Glinianki 47,f6-260 Fałków

2)

Punkt Przedszkolny w Czermnie, ul. Kościelna76, Czermno,26-260 Fatków

Rozdział II
Informacje ogólne
1. Projekt realizowany jest

przęz Gminę Fałków z siedzibą u|,

Zamkowa 1A, f6-260

Fałkow.

2. Realizacja Projektu trwa w okresie od 1 sierpnia20l7 r. do 31 sierpnia 2018 roku.
3. Projekt obejmuje teren Gminy Fatków.
4. Celem głównym Projektu jest zwiększenie potencjału rozwojowego 60 dzieci (3IK/29M)

w wieku przedszkolnym' mieszkaicowlnek Gminy Fałków poprzęz stworzenie nowych
60 miejsc przedszkolnych w dwóch punktach przedszkolnych w Fałkowie oraz w

Czetmnie

w

trzech grupach'

a tym

samym umozliwienie

im

dostępu

przedszkolnej, dodatkowych zajęc oraz opieki specjalistycznej, w okresie od

01

do

nauki

.09.20I7r,

do 31.08.2018r.

5. Wszelkie informacje

o Projekcie

dostępne Są

w Biurzę Projektu, w Utzędzie Gminy

Fałków orazna stronie internetowej gminy: www.falkow.pl

6' tJdział w projekcie jest bezpł'atny, Jedyny koszt jaki ponoszą Rodzice / opiekunowie
ub

7,

ezpieczeni e

NW

to

dzię cka.

Wojt Gminy otrzymat w dniu 03.08.2017r. informację o przyznaniu dofinansowania zę
Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rea|izację
tego przedsięwzięcia.

Rozdział III

Rekrutacja do udziału w Projekcie
Procedura rekrutacyjna
1. Rekrutacja dziewczynek

i

chłopców odbytvać się będzie

na

zasadzie powszechnej

dostępności, w sposób bezstronny zposzanowaniem zasady równości szans.

2.

Rekrutacja poprzedzona będzie akcją informacyjno-promocyjną skierowaną
do rodziców dziewczynek i chłopców objętych Projektem, przęplowadzoną w miesiącu
sierpniu 2017 r' Rekrutacja rozpocznie się od rozpropagowania plakatów informacyjnych
w kazdym sołectwie.

3. Procedura rekrutacyjna odbywaÓ się będzie według następujących czynnoŚci:

1)

zł'oŻenie ,,Karly zgł'oszenia dziecka do przedszkola'' wypełnionej przez Rodziców /

opiekunow. Karty te dostępne są od dnia 04.08.2011r. do dnia 16.08.2017r w Biurze

w każdym sołectwie. Termin
Projektu, w lJrzędzie Gminy Fałkow oraz LL sołtysów
..Kafi zgł'oszen dziecka do przedszkola'' upływa 16,08.2017r, (środa)
składania
o godz. 15.00 (decyduje data wpływu),

kryteriów
2) weryfikacja zgł.oszen pod względem formalnym oraz spełnienia
przez Komisję
mery.torycznych rekrutacji uczestników projektu, dokonana
Projektu jako
Kwalifikacyjną w składzie min. 3 osoborłym' w tym Kierownika
przedstawiciela Urzędu
przewodnic Zącęgo' Asystenta Kierownika Projektu oraz
się w dniach
Gminy wznaczonęgo przezWojta Gminy. obrady Komisji odbędą

16-

18.08.2017r.,
3

)

4)

wyłonienię uczestn ików ptzez Komisj ę Rekrutacyj ną,
w ciągu 7 dni roboczych od
podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji
daty zakonczeniarekrutacji.

o decyzji Komisji Rekrutacyjnej

zainteresowani Rodzicę

/opiekunowiebędąpoinformowaninajpóżniejdodniaf5sierpniaf0l7r,(piątek):
zakwalifikowanych
przęzwywieszenie list (rankingowej - 60 dziewczynek i chłopcow

do udziału w

Projekcie i

rezetwowej)

fla tablicy

ogłoszeń

wlJrzędzie Gminy'

4. Komisję

jej Kierownik
Rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy Fałkow a przewodniczy

Projektu.
5.

6.

rekrutacyjnę złoŻone przęz
Podstawą pracy Komisji Rekrutacyjnej będą dokumenty
rodziców dzięciubiegających się o przyjęcie do Punktow Przedszkolnych
ĘomisjaRekrutacyjnapracujewoparciuoprzyjętekryteriarekrutacyjne.
do którego załącza:
Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia'
do udziału
1) listę rankingową 60 dziewczynek i chłopców zakwalifikowanych
w Projekcie;

2)

z powodu braku miejsc).
listę rezerwow4 dziewczynek i chłopców (nieprzyjętych

Warunki i sposób udziału w rekrutacji.
ktorych rodzice zgłosili chęó uczestnictwa
1. Do udziałuw Projekcie uprawnione Są dzieci,
i zł.oŻenie ..Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola'' w określonym
poprzezwypełnieni ę

waruŃi:
regulaminem terminie oraz spełnione Są następujące
1)dzieckomamiejscezamieszkanianaterenieGminyFałków,
rok zycia (na dzień rozpoczęcia udziału
2) dziecko ma ukończone 3 lata i nie ukońc zony 6
w Projekcie)
dokumentów.
3) dostarczyli komplet wymaganych regulaminem

2. Wymaganę dokumenty rekrutacyjne przyjmowane bęclą osobiście w Biurze Projektu lub
pocztą w terminie określonym w niniejszym Regulaminie podanym na tablicy ogłoszeń i
stronie internetowej www. falkow.pl. Decyduj e data. wpływu.
3. Rekrutacja odbywać się będzie według następującej kolejności i

a.

kryeriów:

5Ioń dziewczynek,49oń chłopcow

b. dzieai matek lub ojców samotnie je wychowujęcych,
c. dzieci matek lub ojców wobęc których orzęczoIuo znaczny
niepełnosprawnościbądż, całkowitą niezdolnośó

lub umiarkowany stopień

do pracy albo

niezdolnośó do

samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

d.

dzieci z rodzin zastępczych,

e.
f.

dzięci ze wskazaniami z Poradni psychologiczno-pedagogtcznej,
dzieci obojga Rodziców pracujących,

g.

dzieci zrodzinwielodzietnych, posiadających 3 lub więcej dzięci,

4, Do

projektu zakwalifikowani zostaną dziewczynki

i

chłopcy, którzy otrzymają

w kolejności największą|tczbę punktów, według kryteriów określonych w pkt. 6.
5. Dzieci

z listy rezerwowej przyjmowane są w momencie zwolnienia się miejsca w

danej

grupie wiekowej, o ile rodzice po otrzymaniu informacji o takiej mozliwości potwierdzą

chęć uczęszczania swojego dziecka do punktu przedszkolnego. Istnieje mozliwość
przyjmowania dztęci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsce bez powoływania
komisj i rekrutacyj nej

;

6. Kryteria rekrutacji

Kry{eria ustalonę są punktowo w sposób następujący

KRY

:

KRYTERIA REKRUTACJI

,ERIA

1

PODSTAWOWE:
Dzięcko matki lub ojca samotnie je wychowującego

TAK-3

2.

D"ie"'." ."t'.i

TAK-3 pkt.

Dziecko umięszczone w rodzinię zastępczej
Dziecko oboisa rodziców pracui4cych
Dziecko oboi ga rodziców niepracujących
Dzieckó iedneso rodzica niepracuiącego i drugiego pracującego

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

J.
A

5.
6.

1.
8.

ojca, wobęc którego orzeezono znaczny lub umiarkowany
''b
bądź całkowitą niezdolnośćdo pracy oraz
stopień niepełnosprawności
niezdolnośó do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów

o"i""t.ozewskazaniamizPoradniPedagogicZno.PSychŁ
p'i""to zrodziny wielodzietnej, posiadąącęj 3 lub więcej dzieci

KRYTERIA DAD4IEA'WE;
D'iecl.o rod'i'y, w której znajduje się rodzeństwo zorzeczonąznaczną|ub
6.
"
umiarkowana niepełnosprawnością
Dziecko z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka
1.
placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania
L D'iec'.o

""*niaiące

pkt.

- 1 pkt.
NIE - 1 pkt.

NIE

- 3 pkt.
- 3 pkt.
- 2 pkt.

NIE

- I nkt.

3 nkt.
3 pkt.

NIE
NIE

- 1 pkt.
- 1 pkt.

TAK - 2 pkt.

NIE

- 1 pkt.

TAK-2

NIE
NIE

- 1 pkt.
- I pkt.

- 1 pkt.
-

nkt.

TAK - 2 pkt.

w rodzinie:
a. Dochod do 674'00 zŁ nętto na

TAK-3 pkt.
TAK-2 pkt.
TAK - 1 pkt.

rstwię
000,00 Zł na osobę w gospodarst
326,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym
a. Do"hód po*y'ej 1326'00 zł na osobę w gospodarstwie domowym
fOl2-4 pkt. 12013 -2pkt' 12014-upkt'

ffia

7' W przypadku równej ilościpunktów decydowaó będzie informacja przekazana przez
pracownika GoPS-u, nt. sytuacji finansowej i społecznej rodziny.

Dokumenty rekrutacYjne.

1. W trakcie trwania naboru do Projektu Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do
wypełnieni a

o

i

zŁoŻenia ,,Karty zgłoszenia dziec,ka do przedszkola'' wraz

zatrudnieniu rodziców oraz dodatkowymi informacjami

oświadczenie uczestnika projektu

o

dziecku,

a

takŻe

wyrażeniu zgody na przeffivatzanię danych

osobowych.

2. W

o

z informacją

przypadku braku pełnej dokumentacji lub

w

przypadku wątpliwoŚci co do

kolejnościprzyjęÓ Komisja Rekrutacyj na moŻe wezwać Rodzicow / opiekunów do
uzupełnienia lub poprosió Rodziców / opiekunów o dodatkowe poświadczenie

złoŻonych danych (szczególnie zaświadczęnię wydane
po

3.

przez

pracodawcę

świadczaj ące zatrudnienie).

ZłoŻonę dokumenty nie podlegają zwrotowi i są przechowywane w Biurze Projektu.

Wymagane dokumenĘ uczestnika projektu.

1. Dokumenty, które na|eiy

złoŻyÓ w biurze projektu w pierwszym dniu uczęstnictwa

dzięci w zajęciach to m.in.:

a) umowa uczestnictwa w Projekcie
b) deklaracja uczestnictwa,

c)

zgodana publikacje zdjęć dziecka,

d) oświadczenie o wytaŻente zgody na ptzetwarzanie danych osobowych do
celów Projektu.

2.

Projektu.
ZłoŻonedokumenty nie podlegają zwrotowi i są przechowywane w Biurze

3.

Brak wymaganych dokumentów wyklucza z ldziałuw Projekcie.

Rozdział IV
organizacj a iza|ożenia Projektu

1.

Zamomentprzystąpienia do Projektu przyjmuje się dzięńudziaŁu w pierwszej formię
wsparcia.

2'

Zi1ęcia organizowane będą w trzech grupach: dwóch grupach wiekowych w Punkcie

przedszkolnym

w

Fałkowie oraz jednej mieszanej

w

Punkcię przedszkolnym

w Czermnie.

3.
4.

Czas pracy w Punkcie Przedszkolnym: godz. 7.00

-

15.00.

Dzieciom zapewnione będzie bezpłatnie: Śniadanie, obiad składający się z dwóch dań
oraz podwieczorek.

5'

Pomieszczenia

dla dzieci

wyposazone będą

w

pomoce dydaktyczne

i

sprzęt

dostosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

6, Dzieciom zapewniony będzie

bezpłatny udziat.

w zĄęciach dodatkowych.: rytmika'

zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem.

7. Rodzice / opiekunowie dziewczynek i chłopców zakwa|tftkowanych do udziału
w Projekcie zobowiązani będą do wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas
trwania proj ektu oraz po j ego zakoń czeniu.

8. opiekę na dziewczynkami i chłopcami będą sprawowaó nauczyciele posiadający
wymagane kwalifikacje do pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym określone
odrębnymi przepisami.

9. w punktach przedszkolnych realizowana będzie program zĄęÓ zgodny z
Rozporządzenięm MEN z dnia 27sietpnia 2012 r, w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz Rozporządzeniem

zmieniającego rczporządzenie

w

MEN z dnia 13

sprawie podstawy

.programowej

maja 20I4r.
wychowania

przedszkolnego z elementami propagującymi zasadę równości płci i tolerancji'

Rozdział

V

Postanowienia końcowe

1. Organrzator ma prawo zmrany Regulaminu oraz wprowadzenia

dodatkowych

postanowień.

f.

W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik
Projektu.

3. o przyjęciu dzieci w ciągu roku

szkolnego decyduje Kierownik Projektu wraz

z Asystentem Kierownika, biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji.

4. Wszelkie uwagi t

zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu na|eŻy przekazać

Kierownikowi Proj ektu.

5. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Fałków, otazna stronie www.falkow.pl

na

6. Regulamin Rekrutacji wchodzi w Życie z dniem ogłoszenia (04.08.2017r.)
obowiązuje przez czas trwania projektu.

Falków 04.08'20]7r.
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