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Aneks  

do Regulaminu  rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie "Mamo idę do przedszkola”. 

 

I. Rekrutacja do projektu na okres od 1 września 2014r. do 30 czerwca 2015r. 

1) Rekrutacja trwa do 14 sierpnia 2014r. 

2) Dokumenty, które należy złożyć w biurze projektu w pierwszym dniu uczestnictwa  

dzieci w zajęciach, czyli dnia 01.09.2014r.: 

 podpisana umowa uczestnictwa w projekcie w dwóch egzemplarzach (jedna 

do zwrotu rodzicom).  

3) Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

4) Ostateczne lista dzieci zakwalifikowanych do Projektu ustalana będzie przez Komisję 

Rekrutacyjną w składzie: Kierownik ds. merytorycznych  oraz dwóch nauczycieli, na 

podstawie analizy dostarczonych dokumentów formalnych. Posiedzenie Komisji 

rekrutacyjnej odbędzie się dnia 18 sierpnia 2014r.  

5) W razie wątpliwości, czy konieczności uzupełnienia informacji niezbędnych 

w dokumentacji rekrutacyjnej, komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę telefoniczną 

lub wystosuje korespondencję pisemną.  

6)  Decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podana do dnia 18 sierpnia 2014 r. 

do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie list zakwalifikowanych uczestników 

Projektu w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej. 

7) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani wszyscy 

uczestnicy, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, a tym samym nie zostaną 

wykorzystane wszystkie wolne miejsca w Przedszkolu , przeprowadzony zostanie nabór 

uzupełniający. Możliwe jest przyjęcie zgłoszonego dziecka, pod warunkiem złożenia 

przez rodzica wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz spełniania warunków 

udziału w projekcie. W celu uzupełnienia grupy uczestników projektu w roku szkolnym 

może być ogłoszona dodatkowa rekrutacja, poprzedzona działaniami promującymi 

projekt, informacje na tablicach ogłoszeń realizatora oraz stronie internetowej  projektu 

www.szydlowo-maz.pl  w zakładce „Mamo idę do przedszkola”. W przypadku większej 

liczby zgłoszeń niż wymagana, zostanie sporządzona lista rezerwowa. 

II. Obowiązki rodziców : 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w Projekcie są zobowiązani do:  

1. Uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i informacyjnych organizowanych ze  

specjalistami w ramach Projektu oraz udziału w innych działaniach określonych przez  

Koordynatora Projektu, mających wpływ na jego efektywne wdrażanie;  

2. Wypełnienia ankiet dotyczących uczestnictwa w Projekcie oraz przedkładania dokumentów 

niezbędnych do realizacji Projektu;  

3. Zgłaszania Kierownikowi ds. merytorycznych lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia:  

1) przyczyn nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych, 

2) rezygnacji z uczestnictwa dziecka w Projekcie-niezwłocznie w formie pisemnej, 

4. Informowania o sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo dziecka, funkcjonowanie 

Punktu Przedszkolnego, lub prawidłową realizację Projektu  

III. Uczestnictwo w działaniach projektu 



1. Każdy Beneficjent ostateczny zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany  

jest do udziału we wszystkich zajęciach. Absencja na zajęciach z ważnych powodów  

nie może przekroczyć 20 % czasu trwania zajęć w danym roku szkolnym, z wyjątkiem  

okresów choroby dziecka udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim lub  

usprawiedliwieniem rodzica w formie pisemnej.  

2. W przypadku nie uczęszczania Uczestnika Projektu na zajęcia przez okres 2 tygodni  

i braku informacji o przyczynach nieobecności od Rodzica dziecko zostaje skreślone  

z listy uczestników Projektu.  

3. W przypadku przedłużającej się absencji następuje skreślenie z listy uczestników  

Projektu. O fakcie takim uczestnik zostaje poinformowany pisemnie.  

4. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie trwania jego poszczególnych części,  

uzasadniona może być jedynie ważnymi powodami osobistymi lub faktem ukończenia  

6 lat.  

5. W związku z obowiązkiem przygotowania przedszkolnego dzieci, które w 2014r. kończą 5 

lat uczestniczą w projekcie do 31 sierpnia 2014r.  

IV. Organizacja 

1. Do Punktów Przedszkolnych będą przyjmowane dzieci od 3 do 4 roku życia. 

2. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.  

3. Projekt umożliwi dzieciom 3- 4 letnim uczęszczanie do przedszkola  

4. Czas pracy Punktu Przedszkolnego 8:00-16:00 

 
Bożena Szczepańska     

17.07.2014r. ……............................ 
Koordynator Projektu                  


