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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  78/2014 

    Wójta Gminy Leoncin 

z dnia 14.08.2014 r.   

 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Adaś i Ola 

idą do przedszkola” 

 

I  Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Punktu Przedszkolnego 

tworzonego przez Gminę Leoncin w ramach projektu pn ”Adaś i Ola idą do przedszkola” 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do udziału w  projekcie ”Adaś i Ola idą 

do przedszkola – Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin”, realizowanym 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 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-14-035/12-00 podpisanej z Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych 

Ilekroć w regulaminie rekrutacji jest mowa o: 

1) Projekcie - rozumie się przez to projekt ”Adaś i Ola idą do przedszkola – Punkt Przedszkolny 

w Gminie Leoncin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2) Uczestniku projektu – rozumie się przez to dziecko zrekrutowane do Punktu Przedszkolnego 

oraz rodziców dziecka. 
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3) Komisja Rekrutacyjna  - zespół w składzie: Kierownik Punktu Przedszkolnego, Koordynator 

Projektu, pracownik Urzędu Gminy Leoncin wyznaczony przez Wójta Gminy Leoncin, 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy 

Leoncin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 

§ 2 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 02.05.2013r. do 30.06.2015r. 

2. Projekt obejmuje działanie Punktu Przedszkolnego 10 - godzinnego (działającego od godz. 

7:00 do godz. 17:00) zlokalizowanego przy: 

Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach, Nowe Grochale 40, 05-155 

Leoncin - Punkt Przedszkolny „Adaś i Ola idą do przedszkola” 

3. Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym (jedna 25 - osobowa grupa w każdym roku 

szkolnym) przy czym dziecko 3 - letnie  zakwalifikowane do Punktu Przedszkolnego w roku 

szkolnym 2013/1014 będzie miało możliwość kontynuowania nauki w roku szkolnym 

2014/2015 bez ponownej rekrutacji. 

Ogółem w projekcie przewiduje się udział 30 dzieci, 16 dziewczynek i 14 chłopców. 

 

II Warunki uczestnictwa w projekcie 

§ 3 

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są rodzice dzieci w wieku 3-5 lat zameldowani na 

terenie gminy Leoncin pracujący, podejmujący pracę/mający zamiar podjąć pracę po przerwie 

związanej z urodzeniem dziecka i /lub wychowujący dzieci (dziecko). 

Bezpośrednimi uczestnikami są dzieci w wieku 3-5 lat, które na dzień 01.09.2013 r. mają ukończone  

3 lata.  

W roku szkolnym 2014/2015 dziecko musi ukończyć 3 lata w roku kalendarzowym 2014. 

Z uwagi na konieczność przestrzegania Polityk Horyzontalnych Unii Europejskiej ustala się kryterium 

kolejności zgłoszeń do Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola – Punkt Przedszkolny 

w Gminie Leoncin” w wadze pięćdziesięciu procent kryteriów szczegółowych. 
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Przy czym: dzieci zgłoszone w kolejności od 1 do 25 – 50 punktów; dzieci zgłoszone w kolejności od 

26 do 50 – 30 punktów; dzieci zgłoszone w kolejności od 51 do 75 – 10 punktów; dzieci zgłoszone od 

76 miejsca i wyżej – 0 punktów. 

III Proces rekrutacji 

§ 4 

1. Informacja o naborze do udziału w projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Leoncin www.leoncin.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 

2. Zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie odbywać się będzie w roku szkolnym 2013/2014 r. 

w dniach od 01 lipca 2013 roku do 12 lipca 2013 roku na rok szkolny 2013/2014. 

3. W roku szkolnym 2014/2015 pierwszeństwo będą miały dzieci z listy rezerwowej utworzonej 

w 2013 roku, o ile będą spełniały pozostałe kryteria formalne i szczegółowe 

4. Termin rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015 zostanie podany do publicznej wiadomości do 

31 marca 2014 roku.  

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 17 marca 2014 roku do 28 marca 2014 roku. 

Dodatkowa rekrutacja w ramach 2 wolnych miejsc będzie prowadzona w terminie                 

od 18 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. 

5. O zakwalifikowaniu dziecka do projektu decydują następujące kryteria formalne i 

szczegółowe: 

Kryteria formalne: 

1) Dzieci w wieku 3 – 5 lat zameldowane na terenie Gminy Leoncin 

2) Dziecko w wieku 3-5 lat, które nie jest objęte edukacją przedszkolną lub rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym 

3) Dzieci pięcioletnie mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4) Kryteria wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 

lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26 poz 232). 

http://www.leoncin.pl/
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a) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, 

b) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy 

albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

d) dzieci z rodzin zastępczych, 

6. Kryteria szczegółowe wg hierarchii ważności: 

1) dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub w gospodarstwie rolnym. 

2) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci lub więcej). 

3) kryterium dochodowe na podstawie oświadczenia o dochodach. 

4) udział rodziców w szkoleniu organizowanym przez Kierownictwo Punktu Przedszkolnego. 

Termin spotkania w roku 2013 – 06 lipca 2013 roku w Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych 

Grochalach o godzinie 10:00 

W roku 2014 termin spotkania z rodzicami zostanie podany do publicznej informacji na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Leoncin www.leoncin.pl 

Spotkanie odbędzie się w dniu 22.03.2014 (sobota) w Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych 

Grochalach o godzinie 10:00 

Szkolenie dla rodziców w ramach dodatkowego naboru odbędzie się 25 sierpnia 2014 r.               

o godzinie 13:10 w punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych 

Grochalach 

Lp. Kryteria formalne przyjęcia dziecka do przedszkola Ilość punktów 

1 Dziecko wraz z obojgiem rodziców zameldowani na stałe w Gminie Leoncin od 

daty urodzenia dziecka 

15 

2 Dziecko wraz z obojgiem rodziców zameldowani na stałe w Gminie Leoncin od 

co najmniej 6-miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

12 

3 Dziecko wraz z obojgiem rodziców zameldowani na stałe w Gminie Leoncin do 

6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

9 

http://www.leoncin.pl/
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4 Dziecko zameldowane od urodzenia i jeden z rodziców zameldowany na stałe w 

Gminie Leoncin od daty urodzenia dziecka 

9 

5 Dziecko i jeden z rodziców zameldowani na stałe w Gminie Leoncin od co 

najmniej 6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

9 

6 Dziecko i jeden z rodziców zameldowani na stałe w Gminie Leoncin do 6 

miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

8 

7 Dziecko i matka (ojciec) samotnie wychowujący dziecko zameldowane na stałe 

w Gminie Leoncin od daty urodzenia dziecka 

15 

8 Dziecko i matka (ojciec) samotnie wychowująca dziecko zameldowana na stałe 

w Gminie Leoncin od co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

12 

9 Dziecko i matka (ojciec) samotnie wychowująca dziecko zameldowane na stałe 

w Gminie Leoncin do 6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

9 

10 Dziecko matki bądź ojca wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej 

egzystencji na podstawie odrębnych przepisów 

5 

11 Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej  5 

12 Dziecko wraz z obojgiem rodziców zameldowani na pobyt czasowy w Gminie 

Leoncin od urodzenia dziecka 

8 

13 Dziecko wraz z obojgiem rodziców zameldowani na pobyt czasowy w Gminie 

Leoncin od co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

7 

14 Dziecko wraz z obojgiem rodziców zameldowani na pobyt czasowy w Gminie 

Leoncin do 6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

6 

15 Dziecko i jeden rodzic zameldowani na pobyt czasowy w Gminie Leoncin od 

urodzenia dziecka  

6 

16 Dziecko i jeden rodziców zameldowania pobyt czasowy w Gminie Leoncin od 

co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

5 

17 Dziecko i jeden z rodziców zameldowani na pobyt czasowy w Gminie Leoncin  

do 6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

3 

18 Dziecko i matka (ojciec) samotnie wychowująca dziecko zameldowana na 

pobyt czasowy w Gminie Leoncin od urodzenia dziecka 

6 

19 Dziecko i matka (ojciec) samotnie wychowujący dziecko zameldowana na 

pobyt czasowy w Gminie Leoncin od co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia 

Karty Zapisu 

6 

20 Dziecko i matka (ojciec) samotnie wychowujący dziecko zameldowana na 

pobyt czasowy w Gminie Leoncin do 6 miesięcy od daty złożenia Karty Zapisu 

5 
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21 Wiek dziecka  

3 – latek 

4 – latek i 5 - latek 

 

20 

10 

 

Lp. 

 

Kryteria szczegółowe przyjęcia dziecka do przedszkola 

 

Ilość punktów 

1 Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo / matki lub ojca samotnie 

wychowujących dziecko pracujących zawodowo 

20 

2 Dziecko z rodziny wielodzietnej tzn. posiadające co najmniej 2 rodzeństwa 10 

3 Dziecko z rodziny w której dochód na 1 członka rodziny jest nie wyższy niż 

456 zł netto 

10 

4 Udział rodzica w szkoleniu  

1 rodzic 

2 rodziców 

1 rodzic – samotnie wychowujący dziecko 

 

5 

10 

10 

 

7. Etapy rekrutacji: 

1) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej Zarządzeniem Wójta Gminy Leoncin 

2) Do projektu będą przyjmowane dzieci spełniające wyżej wymienione kryteria, w kolejności 

uzyskanych punktów. Jeśli w ramach prowadzonej Rekrutacji nie zostanie skompletowana pełna 

grupa dzieci przedszkolnych na dany rok szkolny, to zostanie przeprowadzona Rekrutacja 

uzupełniająca. 

3) Rekrutacja odbędzie się na zasadach i warunkach zapewniających przestrzeganie równości 

szans w tym równości płci. 

4) Ogłoszenie wyników naboru do Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola” na 

stronie internetowej www.leoncin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leoncin. 

5) Rodzic, którego dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola może złożyć odwołanie w 

formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do Kierownika Punktu Przedszkolnego nie później niż w 

terminie 7 dni od daty publikacji listy dzieci przyjętych. 

http://www.leoncin.pl/
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6) Decyzja Kierownika Punktu Przedszkolnego w zakresie odwołania jest ostateczna 

7) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilkoro dzieci, o przyjęciu dziecka 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

§ 5 

1. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i złożenie przez rodzica Karty Zapisu wraz z 

wymaganymi załącznikami. Karty Zapisu będą dostępne na stronie internetowej 

www.leoncin.pl wraz z Regulaminem rekrutacji oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin 

2. Wymagane załączniki to: 

1) Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, 

2) Oświadczenie uczestnika projektu o kwalifikowalności do udziału w projekcie wraz z kopią 

dowodów osobistych rodziców / opiekunów lub innym dokumentem poświadczającym fakt 

zameldowania na terenie Gminy Leoncin, 

3) Orzeczenie rodziców/opiekunów dziecka o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy lub 

samodzielnej egzystencji, 

4) Zaświadczenie o wychowywaniu się dziecka w rodzinie zastępczej, 

5) Oświadczenie że dziecko nie jest objęte edukacją przedszkolną lub rocznym przygotowaniu 

przedszkolnym, w innym przedszkolu lub szkole podstawowej w roku  szkolnym 2013/2014, 

analogicznie w roku szkolnym 2014/2015 

6) Zaświadczenie/Oświadczenie, że dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej(brak ojca, matki 

lub opiekuna prawnego), 

7) Oświadczenie o dochodach, 

3. W trakcie trwania rekrutacji każdemu zgłoszeniu będzie nadany numer oraz odnotowana 

będzie szczegółowa data zgłoszenia. 

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia do którego załącza:  

   - listę dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego,  

   -  listę dzieci nieprzyjętych znajdujących się na liście rezerwowej. 
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5. W przypadku rezygnacji rodziców z uczestnictwa dziecka w projekcie, jego miejsce zajmie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Punktu Przedszkolnego 

informacji o rezygnacji dziecka z udziału w projekcie oraz o każdorazowej dłuższej 

nieobecności dziecka w prowadzonych zajęciach. 

7. Lista dzieci, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie będzie podana do publicznej 

wiadomości po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej w dniu 17 lipca 2013 roku na stronie 

internetowej Gminy Leoncin www.leoncin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Leoncin. Lista dzieci, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie w roku szkolnym 

2014/2015 zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2014 roku na stronie 

internetowej Gminy Leoncin www.leoncin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Leoncin. 

8. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do projektu są zobligowani do złożenia i podpisania 

„Deklaracji” o uczestnictwie dziecka w projekcie. 

9. Na etapie podpisywania „Deklaracji” Komisja Rekrutacyjna ma prawo żądać  dokumentów 

poświadczających złożone oświadczenia. W przypadku ustalenia, że złożone przez rodziców / 

opiekunów oświadczenia są nieprawdziwe, dziecko zakwalifikowane do Punktu 

Przedszkolnego na ich podstawie, nie może uczestniczyć w projekcie. Oświadczanie 

nieprawdy dyskwalifikuje uczestnictwo dziecka w projekcie. 

 

IV Pozostałe postanowienia 

§ 6 

1. Niniejszy „Regulamin rekrutacji” zatwierdza oraz zmienia Wójt Gminy Leoncin.  

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

3. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja należy do Kierownik Punktu Przedszkolnego w 

Nowych Grochalach. 

4. Dane osobowe dzieci są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa o ochronie danych osobowych. 

5. Rodzic / opiekun podaje dane dobrowolnie. 

http://www.leoncin.pl/
http://www.leoncin.pl/
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6. Kierownik Punktu Przedszkolnego w ciągu 3 dni po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej 

przekazuje organowi prowadzącemu kopię protokołu prac Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Punktu Przedszkolnego. 

 


