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Człowiek najlepsza inwestycja 

Zasady rekrutacji dzieci do punktów opieki dziennej w roku szkolnym 2012/2013 

w ramach projektu pn. „Choczewskie Przedszkolaki – RÓWNE Dzieciaki”   

 

1. Do punktu opieki dziennej przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat na rok szkolny 

2012/2013. 

2. W roku szkolnym 2012/2013 mogą brać udział dzieci, które po raz pierwszy przystępują do 

projektu „Choczewskie Przedszkolaki – RÓWNE Dzieciaki”. 

3. Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 

4. Przy przyjmowaniu do Punktu Przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są: 

 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

 dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 

 dzieci w gorszym położeniu środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym mające 

utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej, 

 dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci), 

 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. 

5. O uczestnictwie dziecka w projekcie w przypadku większej ilości zgłoszeń będzie decydowała 

gorsza sytuacja geograficzna, materialna, społeczna dziecka oceniana na podstawie ankiety 

zgłoszeniowej oraz informacji z GOPS. 

6. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do Punktu Przedszkolnego nie przekracza liczby miejsc, 

przyjęć dokonuje Koordynator projektu. 

7. W sytuacji, gdy więcej dzieci spełnia takie same kryteria niż liczba pozostałych wolnych 

miejsc, decyzję o przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego podejmuje się po uprzedniej 

konsultacji z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym dla lokalizacji punktu. 

8. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do oddziału powinni złożyć w siedzibie CKZiU 

POWSZECHNA EDUKACJA bądź w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.   

 Prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego, 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Kartę uczestnika projektu 

9.   Karty zgłoszeń wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie przy każdej chęci zgłoszenia  

dziecka do Punktu Przedszkolnego. 

10.  Po wyczerpaniu limitu miejsc nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez     

wywieszenie w Punkcie Przedszkolnym listy dzieci zakwalifikowanych. 

11.  Odwołanie od decyzji i informacji o terminie składania podań o ponowne   

rozpatrzenie sprawy, na wniosek rodziców dokonuje komisja powołana przez 

Koordynatora projektu.  

12.  Pracownik odbierający dokumenty zgłoszeniowe sprawdza poprawność ich 

wypełnienia, a w przypadku stwierdzenia błędów bądź braków prosi o uzupełnienie, 

w przypadku poprawnego wypełnienia Karty zgłoszeniowej przyjmuje ją 

potwierdzają to wpisem na Karcie, datą wpływu oraz podpisem. 

13. W przypadku nie przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego (gdy rodzice/prawni 

opiekunowie nie wskazali innych preferencji w Karcie zgłoszenia), rodzice/prawni 

opiekunowie mają prawo oczekiwać na wolne miejsce w Punkcie Przedszkolnym, 

będąc na liście rezerwowej. 



 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Człowiek najlepsza inwestycja 

14.   W przypadku, gdy dziecko zostało przyjęte, a rodzice/prawni opiekunowie 

rezygnują z tego miejsca, informują pisemnie o tym fakcie Koordynatora projektu. 

15.   Dziecko biorące udział w projekcie, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. 

16.   Przyjmowane są dzieci samodzielne, które posiadają podstawowe umiejętności 

związane z czynnościami fizjologicznymi, ubieraniem, myciem rąk. 

17.   W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, decyzję 

podejmuje Koordynator projektu. 

18.   Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję warunki powyższego 

regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………    ……………………………………………………. 

        (miejscowość, data)          (czytelny podpis Uczestnika projektu) 


