Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu: WDN-POKL.09.01.01-04-002/13
Załącznik do Zarządzenia Nr 302/2013
Burmistrza Brodnicy
z dnia 6 listopada 2013 r.

Regulamin rekrutacji
do oddziału przedszkolnego specjalnego
w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Brodnicy
i udziału w projekcie „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”
Podstawa prawna:
- wytyczne wynikające z Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 –
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej.
− ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.),
− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489, z późn.
zm.).

I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

1) projekt – rozumie się przez to projekt pt. „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”, realizowany przez Gminę Miasto Brodnica w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;

2) beneficjent – rozumie się przez to Gminę Miasto Brodnicę;
3) uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko lub jego rodzica, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie;

4) rodzic lub prawny opiekun dziecka – rozumie się przez to rodzica lub prawnego opiekuna
uczestnika projektu ubiegającego się o zakwalifikowanie swojego dziecka i siebie do projektu;

5) beneficjent ostateczny - dziecko lub rodzic/prawny opiekun zakwalifikowany do udziału w
projekcie.
2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczestników w projekcie pt. „Przedszkole dla
wszystkich w Brodnicy”, realizowanym przez Gminę Miasto Brodnica w ramach Priorytetu IX Rozwój
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wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II. Informacje o projekcie
§ 2. Projekt „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy” jest realizowany i współfinansowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przez Gminę Miasto Brodnica.
§ 3. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla 20 dzieci w wieku przedszkolnym o
potrzebie kształcenia specjalnego poprzez stworzenie 10 dodatkowych miejsc przedszkolnych i organizację zajęć dodatkowych edukacyjno-wychowawczych dla 20 dzieci oraz warsztatów z zakresu metod
wspomagających rozwój dzieci dla 34 rodziców w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Brodnicy.
§ 4. Realizacja Projektu trwa w okresie od 1 listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2015 roku.
§ 5. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, 87 – 300 Brodnica ul. Kamionka 23, pokój nr 305a, tel. 564930343.
III. Rekrutacja uczestników do projektu
§ 6. Dzieci do oddziału przedszkolnego specjalnego przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
§ 7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
§ 8. 1. Ogłoszenie o terminie i sposobie składania dokumentów o przyjęcie dziecka do oddziału
przedszkolnego specjalnego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy
www.brodnica.pl.
2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna
następujących dokumentów:
1)deklaracji udziału w projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 do regulaminu);
2) karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego specjalnego w Przedszkolu im. Marii
Konopnickiej w Brodnicy (załącznik nr 2).
§ 9. Do wyboru Beneficjentów Ostatecznych powołana zostanie komisja rekrutacyjna.
§ 10. 1. Rekrutacja odbędzie się w następujących etapach:

2

Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu: WDN-POKL.09.01.01-04-002/13
Załącznik do Zarządzenia Nr 302/2013
Burmistrza Brodnicy
z dnia 6 listopada 2013 r.

1) przyjmowanie kart zgłoszeń od dnia 6 listopada 2013 r. do 20 listopada 2013 r. i nadanie
numeru identyfikacyjnego;

2) weryfikacja formalna złożonych dokumentów;
3) sporządzenie listy uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu oraz
listy rezerwowej i podanie do publicznej wiadomości na stronie www.brodnica.pl wyników
rekrutacji, najpóźniej do dnia 25 listopada 2013 r.;

4) w postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, która posłuży w
przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
§ 11. Uczestnikiem projektu może być dziecko w wieku przedszkolnym, które w procesie rekrutacji
spełnia następujące kryteria podstawowe:

1) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiedni wiek.
§ 12. 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń spełniających kryteria podstawowe niż miejsc, w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) dochód na osobę w rodzinie dziecka - 3 pkt;
2) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka lub rodzeństwa dziecka – 3 pkt;
3) samotne wychowywanie dziecka przez rodzica - 3 pkt.
2. O zakwalifikowaniu dziecka do oddziału decydować będzie spełnienie warunków określonych w §11
oraz największa liczba punktów wynikających z § 12 ust. 1.
§ 13. Beneficjent ma możliwość wydłużenia terminu rekrutacji do oddziału przedszkolnego
specjalnego, jeśli w wyznaczonym terminie nie wpłynęła wystarczająca liczba zgłoszeń.
§ 14. Beneficjent ma możliwość uzupełniania listy dzieci po zakończeniu rekrutacji.
§ 15. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia.
IV. Prawa i obowiązki uczestników
§ 16. Rodzic/prawny opiekun uczestnika jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w
projekcie, ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu jak i
udziału w ewaluacji.
§ 17. Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w
danych teleadresowych.
§ 18. Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
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V. Postanowienia końcowe
§ 19. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
§ 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne unijne oraz zapisy
zawarte we wniosku o dofinansowanie.
§ 21. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do
koordynatora Projektu.

Załącznik nr 1
Deklaracja udziału w projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
Załącznik nr2
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego specjalnego w Przedszkolu im. Marii
Konopnickiej w Brodnicy
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