
    

 

       

MAŁE PRZEDSZKOLE W STRADOMI WIERZCHNIEJ 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

 

I. Informacje ogólne 

A. Punkt Przedszkolny w Stradomi Wierzchniej powstaje w ramach projektu „Małe Przedszkole w 

Stradomi Wierzchniej” realizowanego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w partnerstwie z 

Gminą Syców w okresie październik 2016 – grudzień 2017. Projekt „Małe Przedszkole w Stradomi 

Wierzchniej” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, projekt nr RPDS.10.01.01-02-0033/16. 

B. Do Punktu Przedszkolnego znajdującego się w Stradomi Wierzchniej przyjmowane są dzieci w wieku 

od 3 – 5 lat. 

C. Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym przewidziana jest dla 25 dzieci.. 

D. Zapisy do Punktu Przedszkolnego prowadzi Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej. 

E. Celem przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie komisja rekrutacyjna składająca się z: 

przedstawiciela Gminy Syców oraz przedstawiciela Fundacji Edukacji Przedszkolnej. 

II. Zasady rekrutacji 

A. Do projektu przyjmowane będą wyłącznie dzieci oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) 

zamieszkujący Gminę Syców. 

B. Kryteria rekrutacji: 

- dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym lub prowadzącym 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 15 pkt. 

- dziecko, którego rodzic/ prawny opiekun samotnie je wychowuje oraz pracuje, studiuje w systemie 

stacjonarnym , prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt. 

- dziecko, którego adres zamieszkania znajduje się w obrębie obwodu szkoły podstawowej 

(Stradomia Wierzchnia i Gaszowice) – 10 pkt. 

- dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej w Stradomi Większej – 5 pkt. 

C. O zakwalifikowaniu dziecka do projektu decyduje suma punktów zgodnie z powyższymi kryteriami. 
W przypadku takiej samej liczby punktów liczona będzie kolejność zgłoszeń. W celu potwierdzenia 



 

str. 2 
 

spełnienia opisanych powyżej kryteriów wymagane będzie złożenie stosownych oświadczeń, które 
są częścią deklaracji udziału w projekcie. 

D. Wraz z dzieckiem do projektu przystępuje co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka, który 
uzupełnia deklarację udziału o wymagane wytycznymi dane oraz zobowiązuje się do aktywnego 
uczestniczenia w projekcie, w tym do udziału w warsztatach dla rodziców. 

E. Rekrutacja odbywa się w dniach 16.11.2016r. – 30.11.2016r. Termin rekrutacji może zostać 
przedłużony. 

F. W przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa, a rodzice dzieci z tej listy 
będą niezwłocznie informowane o wolnym miejscu. 

G. Aby przystąpić do projektu należy wziąć udział w rekrutacji poprzez złożenie w terminie określonym 
w pkt. E poprawnie wypełnionej i podpisanej Deklaracji udziału wraz z załącznikami. 

 

III. Harmonogram rekrutacji do Punktów Przedszkolnych. 

 
A. Rekrutacja odbywa się w dniach 16.11.2016r. – 30.11.2016r. Termin rekrutacji może zostać 

przedłużony. 
B. W dniu 16.11.2016r. o godz. 17-ej w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej odbędzie się 

spotkanie informacyjne 
C. Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stradomi 

Wierzchniej od 16.11.2016r. do 30.11.2016r. w godzinach pracy sekretariatu. 
D. Do dnia 10.12.2016r. zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego. Lista ta 

będzie dostępna w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej. 
 
IV. Oferta. 

A. Placówka będzie funkcjonowała 10 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-
16.30 bez przerw na wakacje i ferie zimowe (placówka nieferyjna). 

B. Zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN 
oraz: 

a. Język angielski 
b. Zajęcia gimnastyczno-korekcyjne 
c. Zajęcia logopedyczne 
d. Psycholog 
e. Comiesięczna impreza kulturalna – spektakl teatralny lub koncert 
f. Nowocześnie wyposażona sala z nowymi zabawkami, pomocami edukacyjnymi oraz 

tablicą multimedialną. 
C. Udział dzieci i rodziców w projekcie jest BEZPŁATNY. 

 
 
V. Informacje dodatkowe. 

A. Za rekrutację odpowiedzialna jest Gmina Syców. 
B. Organem prowadzącym Punkt przedszkolny jest Fundacja Edukacji Przedszkolnej 
C. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Szkole Podstawowej w  Stradomi Wierzchniej oraz na 

stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedszkolnej www.fep.edu.pl                                                        
 

 


