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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Wesołe przedszkole” nr Umowy o dofinansowanie projektu:  UM_SE.433.1.095.2018 

realizowanego przez Gminę Papowo Biskupie 
Współfinansowanym  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Oś Priorytetowa 10. – Innowacyjna Edukacja  

Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i zawodowe 

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Wesołe 

przedszkole”, zwanego dalej Projektem, który realizowany jest przez Gminę Papowo 

Biskupie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa 10. – 

Innowacyjna Edukacja , Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 

Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

1. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego na terenie gminy 

Papowo Biskupie poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla 75 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Papowo Biskupie                      

w okresie od 01.09.2018 r.  do 31.08.2019 r.  

2. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Papowo Biskupie, pokój Nr 2, 

Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie. 

3. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 56-

676-81-01, e-mail fundusze@papowobiskupie.pl ; 

4. Utworzone w ramach projektu punkty przedszkolne mieszczą się w Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w miejscowości Dubielno, w Szkole 

Podstawowej   im. Romualda Traugutta  w Zegartowicach oraz w Szkole 

Podstawowej im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim. 

5. Projekt obejmuje swoim zasięgiem gminę Papowo Biskupie. 

6. Obecny nabór dotyczy okresu 01.09.2018- 31.08.2019. 
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II. Warunki uczestnictwa 

 

1. Projekt skierowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym (3-5 lat) 

zamieszkałych i zameldowanych  na terenie gminy Papowo Biskupie. 

2. Gmina Papowo Biskupie będzie dążyć do objęcia wsparciem 75 dzieci w ramach               

3 punktów przedszkolnych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu określonych w regulaminie 

kryteriów, jest wypełnienie przez rodziców/ opiekunów potencjalnych uczestników 

Formularza rekrutacyjnego i Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola i dostarczenie 

ich wraz z załącznikami (Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie                  

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) do Biura Projektu (osobiście)                 

w określonych w ogłoszeniu terminach. 

 

III. Zasady rekrutacji  

 

1. Rekrutacja Beneficjentów/ Beneficjentek Ostatecznych projektu będzie prowadzona 

na terenie Gminy Papowo Biskupie, a poprzedzać ją będzie kampania informacyjna 

(ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Papowo Biskupie i w sposób 

zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeniowych ). W przypadku zwolnienia miejsca 

w Punkcie przedszkolnym przez cały okres trwania projektu prowadzona będzie 

rekrutacja uzupełniająca. Proces rekrutacji obejmuje  nabór uczestników w okresie 

01.07.2018r.-15.07.2018r zgodnie z rejonizacją i kryteriami punktowymi. 

Priorytetowo traktowane będą dzieci 5 letnie z uwagi na wymogi Ustawy. Rekrutacja 

będzie powszechna i zgodna z zasadą równości szans. 

2. Wzory Formularza rekrutacyjnego, Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz 

niezbędnych załączników dostępne będą na stronie internetowej Gminy Papowo 

Biskupie oraz w Biurze Projektu. 

3. Informacja o miejscu i terminie rekrutacji znajdzie się na stronie internetowej Gminy 

Papowo Biskupie oraz w Biurze projektu oraz w materiałach informacyjnych. 

4. Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest spełnienie kryteriów wymienionych            

w pkt. II.1 niniejszego regulaminu. Spełnienie kryteriów oceniane będzie na podstawie 
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Formularza rekrutacyjnego i załączników. Lista uczestników utworzona zostanie na 

podstawie spełnienia przez aplikujących kryteriów. Lista rezerwowa utworzona 

zostanie na wypadek rezygnacji któregoś z Beneficjentów Ostatecznych. W przypadku 

wycofania się uczestnika z projektu, jego miejsce zajmie pierwsza zainteresowana  

osoba z listy rezerwowej, przy braku chętnych przeprowadzona zostanie dodatkowa 

rekrutacja. 

5. Głównym kryterium rekrutacyjnym jest wiek (3-5 lat), z tym że w pierwszej 

kolejności do ośrodków przedszkolnych zostaną przyjęte dzieci 5-letnie  oraz 

zamieszkałe i zameldowane  na terenie gminy Papowo Biskupie (warunki konieczne 

do kwalifikacji).  

Dziecko w wieku lat 5 uzyskuje 8 punktów. 

Pozostałe punkty będą przyznawane w sposób następujący: 

 dzieci pochodzące z rodzin pracujących – 3 punkty (oświadczenie rodzica); 

  dzieci niepełnosprawne – 2 punkty (orzeczenie); 

  Rodzina korzystająca z pomocy społecznej – 1 punkt (zaświadczenie GOPS); 

  Rodzice samotnie wychowujący dziecko – 1 punkt (oświadczenie rodzica). 

O kolejności przyjęcia do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale 

punktacja przyznana w oparciu o spełnione kryteria rekrutacyjne. 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

6. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym Formularzu 

rekrutacyjnym i Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, z kompletem załączników. 

7. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą na bieżąco weryfikowane, rodzice/ 

opiekunowie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych będą niezwłocznie 

informowani o konieczności ich poprawienia lub uzupełnienia. 

8. O kwalifikacji do projektu decyduje Kierownik Projektu w oparciu o spełnione przez 

Uczestników kryteria kwalifikacyjne. 

9. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www Gminy Papowo Biskupie oraz 

w Biurze Projektu. 
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IV. Monitoring uczestników projektu 

 

1. Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów monitorowany będzie na bieżąco                   

w oparciu o dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Gmina Papowo Biskupie zapewnia zaplecze lokalowe, kadrowe i techniczne,  

niezbędne do należytej realizacji projektu. 

2. Regulamin obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Kierownika Projektu do dnia 

zakończenia rekrutacji. 

3. Gmina Papowo Biskupie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie 

trwania projektu. 

 

 

  Papowo Biskupie dnia  28.06.2018r. 

 

 

 

Kierownik Projektu 

………………………………………….. 


