
 
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

I  

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych                  

w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego Gminy Rogowo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogowo, 2019 r. 

RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 



 
§ 1. 

Informacje o projekcie 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „ Zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego 

Gminy Rogowo” nr RPKP.10.02.01-04-0013/17 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne. 

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Rogowo. 

3. Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r. 

4. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

  

§ 2 

Cel projektu 

1. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych - utworzenie nowych                       

50 miejsc przedszkolnych w nowo utworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego                  

w Rogowie, podniesienie kompetencji 2 nauczycieli z pedagogiki specjalnej                                             

(oligofrenopedagogiki) i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizacja dodatkowych 

zajęć z logopedii dla 10 dzieci i zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy dla 10 dzieci, 

zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego 

(w tym do dodatkowych zajęć). 

 

§ 3 

Uczestnicy projektu 

1. W ramach realizacji projektu wsparciem objęte zostaną dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

nauczyciele ośrodka wychowania przedszkolnego. 

 

    § 4 

Rekrutacja uczestników projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie wśród uczestników projektu opisanych w § 3 zgłaszających 

chęć uczestnictwa w projekcie i spełniających kryteria rekrutacji określone w § 5. 



 
2. Rekrutacja będzie prowadzona w Urzędzie Gminy w Rogowie przez komisję rekrutacyjną                          

z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans                               

i niedyskryminacji , w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Przed przystąpieniem do rekrutacji zostanie przeprowadzona kampania promocyjno-

informacyjna projektu. Informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy 

Rogowo, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, we wszystkich sołectwach. Zostaną 

zorganizowane spotkania informacyjne dla rodziców z gminy Rogowo. 

4. Terminy rekrutacji: 

- rekrutacja dzieci do przedszkola odbędzie się w okresie: 

Rok szkolny 2019/2020 w okresie 15.07.2019- 31.07.2020 r. 

W przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji w pierwszej kolejności do udziału                       

w projekcie rekrutowane będą osoby znajdujące się na liście rezerwowej. W przypadku małej 

liczby chętnych do udziału w projekcie lub rezygnacji z uczestnictwa, nabór zostanie 

wydłużony i będzie trwał do 16 sierpnia 2019 r. 

Rok szkolny 2020/2021 w okresie  zgodnym z Zarządzeniem Wójta Gminy Rogowo w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021. 

 

- rekrutacja nauczycieli – lipiec - sierpień 2019 r.- w drodze otwartego naboru - ogłoszenie na 

stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Rogowie. 

 

5. Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla uczestników wszystkich form wsparcia to: 

a) deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do 

Regulaminu ) wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu. 

6. Dokumenty, o których mowa w pkt.5 muszą być podpisanie przez uczestnika projektu,                         

a w przypadku dziecka przez jego rodzica/opiekuna prawnego. 

7. Pozostałe wymagane dokumenty rekrutacyjne (dot. rekrutacji dzieci): karta zgłoszenia 

dziecka do przedszkola, umowa o współpracy, upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku. 

8. Pozostałe wymagane dokumenty rekrutacyjne (dot. rekrutacji nauczycieli): dyplom 

ukończenia studiów pedagogicznych, dokument potwierdzający min. 2-letni staż pracy                        

w obszarze edukacji przedszkolnej, oświadczenie o wyrażeniu chęci podniesienia kompetencji. 



 
8. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie Urzędu Gminy w Rogowie oraz w Urzędzie 

Gminy w Rogowie. 

9. Składanie dokumentów prowadzone będzie w Urzędzie Gminy w Rogowie w godz. 8.00- 

14.00 , pokój nr 6 zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie. 

10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi powołana komisja rekrutacyjna według 

przyjętych zasad, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

11. W wyniku rekrutacji utworzona zostanie podstawowa lista uczestników zakwalifikowanych 

do projektu oraz lista rezerwowa. 

12. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną powiadomione o wynikach 

rekrutacji ustnie oraz pisemnie na listach wywieszonych w ogólnodostępnym miejscu                          

w urzędzie gminy. 

13. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do projektu w przypadku skreślenia z listy 

podstawowej uczestników projektu według kolejności umieszczenia na liście rezerwowej. 

14. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje w przypadku: 

a) przerwania przez zakwalifikowanego uczestnika udziału w projekcie, 

b) w przypadku innych losowych wydarzeń. 

 

§ 5 

Kryteria rekrutacji 

1. Kryteria kwalifikujące do wsparcia (dzieci): 

a) W rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-letnie zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola 

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy. W przypadku większej 

liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym 

przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 



 
- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Weryfikacja kryteriów odbędzie się na podstawie oświadczeń rodzica, ewidencji organu 

prowadzącego, orzeczeń o niepełnosprawności dziecka, rodzica, członka rodziny.  

Punktacja – 1 pkt za kryterium. 

b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub zgłoszenia dużej liczby osób chętnych , na II etapie rekrutacji brane będą 

pod uwagę następujące kryteria: 

- dziecko, którego oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący pracują zawodowo, uczą 

się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne- 

3 pkt 

- dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub objęte jest 

wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt 

Weryfikacja kryteriów odbędzie się na podstawie oświadczeń rodzica. 

c) Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 

 

Kryteria kwalifikujące do wsparcia (nauczyciele): 

a) Wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum 2-letni staż pracy w obszarze edukacji 

przedszkolnej 

b) Wyrażenie chęci podniesienia kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej                                            

(oligofrenopedagogiki) - 1 nauczyciel i z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 

1 nauczyciel 

c) Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 

Weryfikacja ww. kryteriów prowadzona będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń. 

 

 

§6 

Formy wsparcia 

Organizacja opieki przedszkolnej: 

Kryteria – zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu 

 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli: 

Kryteria- zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu 



 
 

Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej: 

Kryteria: 

1) Wybór dzieci do udziału w zajęciach będzie poprzedzony diagnozą. Dzieci zostaną 

ocenione pod względem występowania wad wymowy i wad postawy. Na podstawie 

wyników diagnozy dzieci o największym deficytach zostaną przypisane do 

poszczególnych grup. Diagnoza zostanie przeprowadzona przez nauczycieli w pierwszym 

miesiącu działalności przedszkola. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Każdy uczestnik ma prawo: 

- zapoznać się z wymogami każdej wybranej przez uczestnika formy wsparcia, 

- korzystania z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć, w których uczestniczy                

w ramach projektu, 

- uzyskiwania informacji na temat swoich postępów w trakcie realizacji danej formy wsparcia. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do : 

- regularnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia, na które został zakwalifikowany 

oraz ukończenia wybranych form wsparcia, 

- udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach projektu, zarówno w trakcie 

jego trwania, jak i po jego zakończeniu, 

- składania dodatkowych oświadczeń w trakcie realizacji projektu, niezbędnych do 

uczestnictwa w projekcie, 

- bieżącego informowania o zmianach w danych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej,            

w tym w szczególności w danych teleadresowych, 

- zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przystąpienie do procesu 

rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem przedmiotowego 

Regulaminu. 



 
4. Uczestnik projektu (w przypadku niepełnoletniego uczestnika jego rodzic lub opiekun 

prawny) ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

§ 8 

Przepisy końcowe 

1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawować będzie Zespół 

Zarządzający – Wójt Gminy Rogowo oraz koordynatorzy- stanowisko ds. oświaty, 

stanowisko ds. funduszy unijnych i  stanowisko ds. obsługi księgowej oraz dyrektor 

przedszkola. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. 

4. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji wszystkich form wsparcia. 

5. W przypadku nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zespół 

Zarządzający.   


