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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 
 W PROJEKCIE pn. PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS W GMINIE LASKOWA 

 
Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu pn. Przedszkola równych szans w Gminie 
Laskowa nr. RPMP.10.01.02-12-0178/19 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej i w Ujanowicach w ramach 10. Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie 
przedszkolne – SPR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 
 

§1  Postanowienia ogólne 
 

1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie  
a Gminą Laskowa, z siedzibą w Laskowej, 34 - 602 Laskowa 643. 

2. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w okresie od 23 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 
3. W ramach projektu każdy uczestnik może wziąć udział w następujących nieodpłatnych, dodatkowych 

zajęciach grupowych zgodnie z diagnozą potrzeb dziecka: 
 
Zajęcia integracyjne:   
- Zajęcia z kodowania i programowania dla 6-latków, 60 godz. lek.  
- Zajęcia muzyczne rozwijające kompetencje obywatelskie, 40 godz. lek.  
- Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, 40 godz. lek.  
- Zajęcia konstrukcyjne i rozwijające małą motorykę, 60 godz.lek. 
- Język angielski – zabawy z językiem dla dzieci 5-6 letnich, 60 godz. lek.  
 
Zajęcia specjalistyczne:  
- Zajęcia z Integracji Sensorycznej dla dzieci ze wskazaniami do udziału w terapii, 40 g. lek.  
- Trening zastępowania agresji, 37 godz. zeg. 
- Sensoplastyka – 60 godz. lek.  
- Logorytmika – 60 godz. lek.  
- 18 struktur wyrazowych – 60 godz. lek.  
- Gimnastyka korekcyjna – 60 godz. lek. 
  
4. Zajęcia grupowe będą odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu po jednej lub dwie godziny lekcyjne po 

zakończeniu zajęć przedszkolnych w godzinach popołudniowych (pn.-pt.) oraz dopołudniowych (sob.).   
5. Uczestnicy projektu wezmą dodatkowo udział w min. jednej całodniowej wycieczce edukacyjnej.  
6. Szczegółowy harmonogram poszczególnych zajęć zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej po 

zakończeniu rekrutacji.  
 
 

§2  Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-6 lat) uczęszczające 
do Oddziału Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej lub Ujanowicach 
zamieszkałe na terenie gminy Laskowa lub w gminie ościennej (Kryterium Obligatoryjne). Weryfikacja 
zostanie przeprowadzona na podstawie diagnozy potrzeb dziecka przygotowanej przez pedagoga szkolnego 
oraz złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 

2. O zakwalifikowaniu do projektu oraz na poszczególne typy zajęć zadecydują w pierwszej kolejności punkty z 
uwzględnieniem parytetów, które będą przyznawane na podstawie Ankiety-oświadczenia skierowanej do 



 
 

 

 
 

Rodziców/Opiekunów wg. następujących kryteriów: niepełnosprawność – 10 pkt., orzeczenie z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 5 pkt., opinia z poradni 
psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 3 pkt., rodzic/e za granicą – 
2 lub 4 pkt., samotny rodzic/opiekun – 4 pkt., bezrobocie – 1 lub 2 pkt. Dodatkowo z Diagnozy można 
otrzymać 2 pkt. Każde dziecko zostanie zdiagnozowane przez swojego wychowawcę i przydzielone do 
odpowiedniej grupy.  

3. Na zajęcia dodatkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci niepełnosprawnych rekrutacji dokona 
zespół złożony ze specjalistów pracujących na co dzień z w/w dziećmi: pedagog, logopeda, nauczyciele, 
terapeuci zajęciowi i pedagodzy specjalni. Podstawą zakwalifikowania dziecka na dany typ zajęć 
specjalistycznych będą obserwacje i spostrzeżenia opisane w jego Indywidualnym Programie Edukacyjno-
Terapeutycznym, ocena poziomu funkcjonowania, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz wyniki innych badań specjalistycznych.  

4. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 65 dzieci, w tym 35 dziewczynek i 30 chłopców w roku szk. 2020/21, w 
tym 38 dzieci (19 Dz i 19 Ch) w OWP w Laskowej oraz 27 dzieci (16 Dz i 11 Ch) w OWP w Ujanowicach.     

 
 

§3  Rekrutacja 
 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w dniach 1.09.2020 r. - 14.09.2020 r. w biurze projektu na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej i Ujanowicach. Rekrutację będzie prowadzić Osoba ds. Rekrutacji.  

2. Informacja o naborze do udziału w projekcie będzie zamieszczona w formie ulotek i informacji na tablicach 
ogłoszeń w przedszkolach, na stronie internetowej Gminy Laskowa oraz w ZSP w Laskowej i Ujanowicach. 

3. Zgłoszenia do projektu dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka spełniającego warunki uczestnictwa (zob. 
§2), dostarczając następujące dokumenty:    
a) ankieta /oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego,  
b) formularz rekrutacyjny, 
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
d) deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
e) kopia oraz do wglądu oryginał Orzeczenia/Opinii, jeśli dotyczy.  
 
UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC WAŻNA JEST KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
 

4. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą przez osobę ds. rekrutacji w Biurze Projektu od poniedziałku do 
soboty w godz. od 13.00 – 17.00 w dniach od 1 do 14 września 2020 r. W pozostałych godzinach bliższe 
informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można otrzymać i złożyć w Sekretariacie Szkoły. Dokumenty 
zgłoszeniowe można pobrać ze strony Gminy Laskowa, podpisać profilem zaufanym, a następnie przesłać na 
adres: zslaskowa@zslaskowa.edu.pl (OWP w Laskowej) oraz gimujanowice@szkola.wp.pl (OWP w  
Ujanowicach).   

5. Dodatkowo każda osoba z niepełnosprawnością chcąca spotkać się w Biurze Projektu będzie mogła zgłosić 
ten fakt telefonicznie (OWP w Laskowej – T. 18 333 30 10,  OWP w  Ujanowicach – T. 18 333 40 11 lub 
mailowo (patrz: pkt. 4) w celu odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego 
komfortu. 

6. Osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu będą miały możliwość swobodnej rekrutacji, poprzez instalację 
w biurze projektu pętli indukcyjnej i zapewnienie tłumaczenia online na język migowy.  
 
 

§4  Przebieg rekrutacji  
 

1. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie wypełnionych dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 3 (a-e). 
2. Weryfikacja zgłoszeń będzie dokonywana bezpośrednio po dostarczeniu dokumentów.  
3. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które spełniają kryterium obligatoryjne (§2.1). 



 
 

 

 
 

4. W trakcie trwania rekrutacji każdemu zgłoszeniu będzie nadany numer.    
5. Po zakończeniu rekrutacji odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria 

rekrutacji wybierze 65 uczestników/uczestniczek projektu na podstawie liczby uzyskanych punktów.  
6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów o przyjęciu do projektu zadecyduje kolejność zgłoszeń.   
7. Lista Rekrutacyjna zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Laskowej oraz Ujanowicach oraz na stronach internetowych przedszkoli.  
8. Dzieci, które nie zakwalifikują się do projektu, będą ujęte na Liście Rezerwowej, o ile będą zapisani do OWP w 

Laskowej lub Ujanowicach. 
9. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie, które jest możliwe podczas pierwszego 

miesiąca trwania projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.   
10. Osoby niezakwalifikowane z przyczyn formalnych zostaną o tym powiadomione telefonicznie.  
11. Lista Rekrutacyjna osób zakwalifikowanych do projektu wraz z Listą Rezerwową będzie dostępna  

w Przedszkolach na tablicy ogłoszeń.  
12. W przypadku mniejszej liczby chętnych do udziału w projekcie zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór w 

tym samym miesiącu.  
§5  Regulamin uczestnictwa 

 
1. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązują się do:  

 aktywnego uczestnictwa i regularnej frekwencji we wszystkich zajęciach, 

 przedstawienia  osobie prowadzącej zajęcia pisemnego usprawiedliwienia podpisanego przez 
rodzica/opiekuna prawnego w razie nieobecności spowodowanej przypadkiem losowym, a w przypadku 
choroby przedłożenia zaświadczenia lekarskiego,  

 przestrzegania punktualności.  
 
 

§6  Przyznanie materiałów edukacyjnych  
 

1. W ramach zajęć z j. angielskiego każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie podręcznik i ćwiczenia.  
   
 

§7  Pozostałe postanowienia 
 

1. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa” należy do Wójta Gminy Laskowa. 
2. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie. 
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2020 r. 
4. Wsparcie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym 

uczęszczających do OWP w Laskowej lub Ujanowicach w ramach projektu Przedszkola równych szans  
w Gminie Laskowa jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  

 
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 


