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Projekt wsp61finansowany ze srodk6w Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego 

Zal~cznik nr 1 
do Zarz~dzenia Nr 0050.56.2013 

z dnia 28.05.2013 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO 

PRZEDSZKOLA "JELONEK" 


Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami r6wnosci szans, z uwzgl((dnieniem 
niepe1nosprawnosci, ub6stwa, wielodzietnosci . 

Beneficjentami projektu b((dq dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Lysomice. Projekt 
jest wsp61finansowany ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spo1ecznego Programu Operacyjnego Kapita1 Ludzki Priorytet: IX Rozw6j wyksztalcenia 
i kompetencji w regionach dzia1anie 9.1. Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakosci us1ug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddzia1anie 9.1.1. 
Zmniejszenie nier6wnoscl w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
zatytu1owanego "Jelonek" w okresie od 01.09.2013 r. do 31.08.2015 r. 

Celem projektu jest: 
- zwi((kszenie dostypu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3-5 lat z terenu gminy 

Lysomice, 
- wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z teren6w 

wiejskich, w szczeg61nosci z rodzin ubogich, wielodzietnych i niepe1nych, 
- podniesienie poziomu wyksztalcenia i rozwoju psychospo1ecznego, 
- upowszechnienie i promocja znaczenia edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. 

§ 1 
1. Organem za10zycielskim ,,Je1onek" jest Gmina Lysomice z siedzibq przy ul. Warszawskiej 

8 w Lysomicach. 

§2 
1. 	Do przedszkola przyjmowane Sq dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane i zamieszka1e 

na terenie Gminy Lysomice. 
2. W projekcie "Jelonek" wychowaniem przedszkolnym objytych jest nie wi((cej niz 60 

dzieci w przedszkolu pe1nowymiarowym oraz 60 dzieci w czterech punktach 
przedszkolnych (po 15 dzieci w jednym punkcie przedszkolnym). 

3. W trakcie trwania programu od 01.09.2013 r. do 31.08.2015 roku, dzieci uczestniczq 
w zaj((ciach odp1atnie, tzn. w przedszkolu pe1nowymiarowym koszt uczestnictwajednego 
dziecka wynosi 60 zl miesiycznie, natomiast w 4 punktach przedszkolnych odp1atnosc za 
jedno dziecko wynosi 30 zl miesiycznie. 



§3 
1. Formularze przyjycia dziecka do przedszkola dostypne byly i Sq w Urzydzie Gminy 

Lysomice oraz w Szkole Filialnej w Papowie Torunskim, w ktorym funkcjonuje obecnie 
"Przedszkole marzen II", a takze na stronie intemetowej Urzydu Gminy Lysomice 
(www.lysomice.pl). Rekrutacja dzieci bedzie trwala do 15 czerwca 2013 roku. Po tym 
terminie dzieci bydq zapisywane na listy rezerwowq. 

2. Formularz zlozony po terminie, 0 ktorym mowa w pkt 1 stano wi podstawy do odmowy 
jego rozpatrzenia w toku postypowania rekrutacyjnego i jest dolqczany do listy rezerwowej. 

3. Odmienny tryb postypowania w stosunku do formularzy, 0 ktorych mowa w pkt 2, moze 
byc podyktowany jedynie sytuacjq, w ktorej liczba chytnych do przedszkola nie 
przewyzsza limitu dostypnych miejsc. 

§4 
W pierwszej koiejnosci do przedsziwia przyjrnowane s~: 
1. Dzieci pochodzqce z rodzin wielodzietnych (troje i wiycej). W przypadku wystypowania 

rodzenstwa w tych rodzinach, w przedziale wiekowym 3 do 5 lat, do przedszkola bydq 
przyjyte dzieci w w/w przedziale wiekowym. 

2. Dzieci , ktorych rodzice lub jeden z rodzicow (opiekunow) posiada orzeczenie 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci. 

3. Dzieci matek lub ojcow samotnie wychowujqcych dzieci. 
4. Dzieci z rodzin zastypczych. 
5. Dzieci, ktore obecnie uczyszczajq do przedszkoli i nie bydq mialy w chwili rozpoczycia 

roku przedszkolnego (1 wrzesnia 2013 r.) 5 lat. 

§5 
W drugiej kolejnosci do przedszkola przyjmowane Sq dzieci , ktorych rodzice (opiekunowie) 
nie spelniajq wymagan zawartych w §4, znajdujqcy siy w szczegolnej, udokumentowanej 
sytuacji, np .: 

o orzeczenie lekarskie dotyczqce zlego stanu zdrowia rodzica (opiekuna) , np. 
przyznanie renty jednemu z rodzicow, 

o opinia Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 0 trudnej sytuacji rodzinnej. 
o opinia Kuratora sqdowego. 

§6 
Jezeli liczba dzieci spelniajqcych wymogi niniejszego regulaminu jest wyzsza od liczby 
miejsc - decydujqcy glos 0 przyjyciu nalezy do przedstawiciela organu zalozycielskiego. 

§7 
Dla dzieci, ktore nie zostaly przyjyte do przedszkola tworzy siy listy rezerwowq. Numer na 
liscie rezerwowej jest numerem kolejnosci przyjyc, w miary zwalniania siy miejsc. 

§8 
1. Formularze przyjycia dziecka do przedszkola rozpatrywane Sq przez Komisjy Rekrutacyjnq. 
2. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporzqdza siy protokol , ktory podpisujq wszyscy 

czlonkowie Komisji. 

§9 
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 1 czerwca 2013 r. i obowiqzuje przez okres tr 
projektu "Jelonek" w ramach Programu Operacyjnego kapital Ludzki, poddzialani 

RADCA\,\~~.~FNY 
MINY 

mgr ini. Piotr Kowal Krzyszto~fJSki 

http:www.lysomice.pl


ZARZJ\DZENIE NR 0050.56.2013 

W6jta Gminy t.ysomice 


z dnia 28 maja 2013 roku 


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola 
"JELONEK", nr projektu WND - POKL.09.01.01-04-015/12 

Program Operacyjny Kapitaf Ludzki 


Priorytet IX Rozw6j wyksztatcenia I kompetencji w regionach 


Oziafanie 9.1. Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci 

usfug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty 


Poddziafanie 9.1.1. Zmniejszenie nier6wnosci w stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej 


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Oz. U. z 2001 , Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) zarzqdza si~ co nast~puje: 

§ 1 

Ustala si~ w Zafqczniku Nr 1 Regulamin Rekrutacji Ozieci do Przedszkola 
"JELONEK". 

§2 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

~
mgr ini. Piotr Kowal 
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