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Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe 
"Nasza Bajka" Małgorzata Błaszkiewicz 
al. Wojska Polskiego 211 
71-334 Szczecin  

REGULAMIN REKRUTACYJNY 

aktualizacja z dnia 10.03.2020r. – nabór II tura 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWEGO "NASZA BAJKA"  

ul. Wojska Polskiego 211 , 71-334 SZCZECIN  

 

dotyczący projektu pn.: „W Naszej Bajce – Terapia i rozwój poprzez edukację artystyczną”  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 VIII Osi 

Priorytetowej - Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej 

 

1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 4 lata (czyli urodzonych w roku 2016  

lub w roku 2017) z województwa zachodniopomorskiego, zamieszkujących na terenie Gminy 

Dobra i realizowany jest w okresie od  01.09.2020r. do 31.08.2021r. 

2. Aby przystąpić do procesu rekrutacji uczestników projektu należy do 15.07.2020r. dostarczyć 

osobiście lub przesłać na  adres Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Nasza 

Bajka” Al. Wojska Polskiego 211 Szczecin lub przedszkole@naszabajka.pl deklarację 

uczestnictwa w projekcie stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,   

wypełniony formularz rekrutacyjnym, wraz z wymaganymi załącznikami przynależnymi  

do formularza rekrutacyjnego,  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Nabór do projektu trwa w trybie ciągłym, do wyczerpania się liczby 50 nowo utworzonych 

miejsc przedszkolnych w placówce znajdującej się przy ul. Aloesowej, w miejscowości 

Bezrzecze, w gminie Dobra.   W ramach naboru przewiduje się przyjęcie maksymalnie 10 dzieci 

niepełnosprawnych.  

4. Obligatoryjnym warunkiem przystąpienia do projektu jest wiek dziecka oraz miejsce 

zamieszkania o czym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu.   

5.  Weryfikacja kryterium dostępności będzie dokonana w oparciu o złożone wypełnione 

dokumenty rekrutacyjne, a w tym m.in.:  
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- formularz rekrutacyjny (wymagane), wraz z załącznikami takimi jak: 

- deklaracja uczestnictwa w projekcie (wymagane), 

- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (wymagane), 

- oświadczenie dotyczące niepełnosprawności jednego lub dwojga rodziców dziecka/kandydata 

(jeśli dotyczy), 

- oświadczenie dotyczące niepełnosprawności rodzeństwa dziecka/kandydata (jeśli dotyczy),  

- orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka/kandydata (jeśli dotyczy), 

- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka/kandydata (jeśli dotyczy), 

- oświadczenie o objęciu dziecka/kandydata pieczą zastępczą (jeśli dotyczy), 

- dokument (opinia lub diagnoza)  potwierdzający dysfunkcje rozwojowe stwierdzone u 

dziecka/kandydata podczas diagnozy psychologicznej lub pedagogicznej (jeśli dotyczy), 

- oświadczenie rodzica dotyczące samotnego wychowywania dziecka/kandydata (jeśli dotyczy), 

- oświadczenie potwierdzające wielodzietność rodziny dziecka/kandydata (jeśli dotyczy). 

6. Etapy procesu rekrutacji do projektu: 

1) do 15 lipca 2020r., należy przesłać lub dostarczyć wypełnioną deklarację uczestnictwa  

w projekcie stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,  wypełniony formularz 

rekrutacyjnym, wraz z wymaganymi załącznikami przynależnymi do formularza rekrutacyjnego,  

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3) wyniki rekrutacji zostaną opublikowane dnia 17 lipca 2020r. na stronie internetowej placówki 
oraz wywieszone do wiadomości na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola  
przy ul. Wojska Polskiego 211. w Szczecinie. 

7. Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6.1 oraz 6.2 regulaminu można dostarczyć 
osobiście lub przesłać na adres Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Nasza Bajka” 
Al. Wojska Polskiego 211 Szczecin lub przedszkole@naszabajka.pl 

8. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest obustronne podpisanie stosownej 
umowy dostępnej w siedzibie przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 211 w Szczecinie do dnia  
31 lipca 2020r.  

9. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Równość zostanie zapewniona 
poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – 
sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich etapach projektu na jednakowych 
zasadach – odnosi się to zarówno do dorosłych - rodziców/opiekunów i nauczycieli, jak i w 
odpowiednim zakresie do dzieci. Rekrutacja uczestników nie przewiduje żadnych ograniczeń ze 
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względu na płeć, niepełnosprawność czy możliwości finansowe uczestnika, przez co 
realizowana jest polityka równych szans. 

10. O przyjęciu dziecka do projektu decydować będzie  liczba punktów uzyskanych w trakcie 
rekrutacji oraz kolejność zgłoszeń.   W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci będzie 
tworzona lista rezerwowa, natomiast w przypadku zwolnienia się miejsca przedszkolnego, 
będzie ono proponowane dziecku znajdującemu się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. 

11. Kryterium rekrutacji wraz z wagą punktową przedstawia się następująco: 

l.p. kryterium dokument potwierdzający waga 
punktowa 

1. 

Niepełnosprawność dziecka/kandydata (np. 
choroby neurologiczne, dysfunkcje intelektualne, 
choroby układu krążenia, oddechowego, moczowo-
płciowego, niepełnosprawność narządu wzoru, 
słuchu i mowy, schorzenia metaboliczne, choroby 
genetyczne, psychiczne, nowotworowe, otyłość); 
niesprawność ruchowa  dziecka  (wynikająca z 
zaburzeń układu ruchowego w tym afazja 
motoryczna), inna niepełnosprawność wrodzona 
lub nabyta 

Orzeczenie  
o niepełnosprawności  10 

2. Niepełnosprawność jednego z rodziców 
dziecka/kandydata Oświadczenie 10 

3. Niepełnosprawność obojga rodziców 
dziecka/kandydata  Oświadczenie 10 

4. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka/kandydata  Oświadczenie 10 

5. Opinia o potrzebie wczesnego  wspomagania 
dotycząca dziecka/kandydata  Opinia 10 

6. Objęcie dziecka/kandydata pieczą zastępczą  Oświadczenie 10 

7. 
Dysfunkcje rozwojowe stwierdzone u 
dziecka/kandydata podczas diagnozy 
psychologicznej lub pedagogicznej  

Opinia/diagnoza 10 

8. Samotne wychowywanie dziecka/kandydata  Oświadczenie  10 
9. Wielodzietność rodziny dziecka/kandydata Oświadczenie  10 

10. RAZEM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 90 

 
12.  UWAGA!  Przewiduje się dodatkowy nabór, w momencie nie osiągnięcia, w wyniku 

przeprowadzonej rekrutacji, zakładanej liczby dzieci. 
13.   Realizacja projektu obejmuje:  

 a)  stworzenie 50 miejsc w przedszkolu, zapewnienie opieki wychowawczo – dydaktycznej 

dzieciom przez wyspecjalizowana i wykształconą kadrę oraz przyjazne środowisko w pełni  

  dostosowane do dzieci w tym wieku,  
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b) udział w zajęciach specjalistycznych: indywidualnej gimnastyki rehabilitacyjnej dla dzieci  

o specjalnych potrzebach ruchowych, indywidualnej terapii ręki dla dzieci z dysfunkcjami  

w obszarze małej motoryki, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dla dzieci 

dysfunkcyjnych, zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki dla dzieci o specjalnych 

potrzebach w obszarze narządu mowy.  Program będzie tak dostosowany aby zarówno dzieci 

niepełnosprawne jak i pozostałe dzieci miały jak największą możliwość rozwoju fizycznego, 

psychicznego oraz społeczno-emocjonalnego,  

c) całodniowe wyżywienie za cały okres udziału w projekcie,  

d) bilety wstępu na warsztaty, przedstawienia teatralne, koncerty i inne wydarzenia, bilety MZK. 

14.  Szczegółową organizację, zasady funkcjonowania, cele i zadania przedszkola jako placówki 

opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznej, a także prawa i obowiązki członków społeczności 

przedszkolnej określa statut przedszkola.  

15. W miarę potrzeb rodziców/prawnych opiekunów i możliwości organizacyjnych przedszkola 

mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, działania edukacyjne, rekreacyjne i wychowawcze 

nie objęte niniejszym projektem, które to w całości będą opłacane przez rodziców/prawnych 

opiekunów. 

16.  Informację o rezygnacji z miejsca dla dziecka w przedszkolu, a tym samym z rezygnacji z udziału 

w projekcie, należy złożyć lub przesłać  w formie pisemnej, z zachowaniem dwutygodniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

17. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku 

zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.  

18.  Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej.   

19.  Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji wsparcia dla uczestnika projektu. 

20. Złożenie podpisu przez rodzica/prawnego opiekuna pod deklaracją uczestnictwa w projekcie 

jest jednoczesnym oświadczeniem o pełnym zrozumieniu wszystkich zawartych w Regulaminie 

zapisów oraz ich pełnej akceptacji, a także zobowiązaniem rodzica/prawnego opiekuna  

do przestrzegania niniejszego Regulaminu – wszystkich zawartych w nim zapisów. 

 
Szczecin, 01.06.2020r. 

 
Małgorzata Błaszkiewicz 

dyrektor przedszkola 
 

…………………………………… 
 

……………………………………………… 
(miejscowość i data) (podpis) 

 


