Zarządzenie Nr 91/2018
Wójta Gminy Stolno
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji na zajęcia dodatkowe do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Robakowie oraz do oddziału przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Stolnie na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu pn.
"Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej
X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie
przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018
r. poz. 994 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin Rekrutacji na zajęcia dodatkowe do oddziału przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Robakowie oraz do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Stolnie na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępu do
wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i
zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Robakowie i
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stolnie oraz koordynatorom szkolnym w tych szkołach.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia zleca się Zespołowi Projektowemu powołanemu
Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 15.06.2018 r. w celu realizacji projektu
pn. "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej
X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie
przedszkolne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014-2020.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w
Gminie Stolno”
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie;
rozszerzenie oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5
letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł

Załącznik do Zarządzenia nr 91/2018
Wójta Gminy Stolno
z dnia 28.08.2018 r.
REGULAMIN REKRUTACJI
na zajęcia dodatkowe do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Robakowie
oraz do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stolnie na rok szkolny
2018/2019 w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego
w Gminie Stolno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,,
Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Rekrutacja dotyczy: dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno
emocjonalne oraz zajęć specjalistycznych w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci w
wieku 3-5 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w
Stolnie oraz w Szkole Podstawowej w Robakowie.
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest przez Gminę Stolno.
2. Termin realizacji projektu: 15.06.2018 r. – 31.08.2019 r.
3. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Robakowie oraz w Szkole Podstawowej w
Stolnie zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowe:
1) Szkoła Podstawowa w Robakowie:
a) dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno emocjonalne, które dotyczyć
będą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji
przedszkolnej. Zajęcia dodatkowe obejmą 3 oddziały przedszkolne, po 1 godz. w
tygodniu, łącznie 144 godziny.
b) zajęć specjalistycznych w ramach zajęć dodatkowych, prowadzone z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych dzieci objętych wsparciem, które obejmą 336 godz. w tym:
- logopedia - 3 grupy po 4 osoby, po 1 godz. w tygodniu (razem 144 godz.)
- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy - 1 grupa 5 os. po 1 godz. w tygodniu
(razem 48 godz.)
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 2 grupy po 5 os. po 1 godz. w tygodniu (razem
96 godz.)
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne:1 grupa 5 os. po 1 godz. w
tygodniu (razem 48 godz).
2) Szkoła Podstawowa w Stolnie:
a) dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne, które
dotyczyć będą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w
edukacji przedszkolnej. Zajęcia dodatkowe obejmą 2 oddziały przedszkolne, po 1
godz. w tygodniu, łącznie 96 godzin.
Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w
Gminie Stolno”
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie;
rozszerzenie oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5
letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł

b) zajęć specjalistycznych w ramach zajęć dodatkowych, prowadzone z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych dzieci objętych wsparciem, które obejmą 240 godz. w tym:
- logopedia - 2 grupy po 4 osoby, po 1 godz. w tygodniu (razem 96 godz.)
- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy - 1 grupa 5 os. po 1 godz. w tygodniu
(razem 48 godz.)
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 1 grupy 5 os. po 1 godz. w tygodniu (razem 48
godz.)
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne:1 grupa 5 os. po 1 godz. w
tygodniu (razem 48 godz).
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia na zajęcia dodatkowe
realizowane w ramach w/w projektu.
2. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 5 roku (w wyjątkowych przypadkach
także do dzieci, które ukończyły 2,5 roku, zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
oraz dzieci które ukończyły 6, 7 i więcej lat zgodnie z art. 31 ust. 1 ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w
Stolnie i w Robakowie.
3. Do projektu szkoły podstawowe zakwalifikują nie mniej niż 94 dzieci w/w szkół.
4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
5. Zajęcia będą odbywały się na terenie w/w szkół w dni nauki szkolnej od poniedziałku do
piątku poza bezpłatnym czasem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.
6. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć przez nauczycieli
posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykaz zajęć dostępny dla uczniów i nauczycieli ze
szkół objętych projektem stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Dziecko może wziąć udział w więcej niż jednych zajęciach.
8. Dla potrzeb realizacji zadań zakupione będą materiały dydaktyczne.
§3
Kryteria i procedura naboru
1. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczone zostanie na stronach internetowych szkół; stronie
internetowej gminy; w mediach społecznościowych; na tablicach ogłoszeń w szkołach i w
Urzędzie Gminy Stolno.
2. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz druki rekrutacyjne będą dostępne u
poszczególnych szkolnych koordynatorów projektu w sekretariatach szkół oraz u
koordynatora gminnego projektu w Urzędzie Gminy Stolno (pokój nr 11 I piętro).
3. Rekrutacja na dodatkowe zajęcia przeprowadzona zostanie w I połowie września 2018 r.
a zajęcia rozpoczną się z dniem 15.09.2018 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach dodatkowych jest spełnianie następujących
kryteriów rekrutacyjnych:
a) status przedszkolaka;
b) przynależność do oddziału przedszkolnego w SP Stolno / SP Robakowo;
c) opinia nauczyciela specjalisty, która jest elementem decydującym o
zrekrutowaniu na zajęcia dodatkowe.
Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w
Gminie Stolno”
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie;
rozszerzenie oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5
letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł

5. Zaplanowane w projekcie zajęcia dodatkowe będą dostępne dla wszystkich dzieci,
a rekrutacja będzie zgodna z zasadą równych szans oraz będzie opierała się
wyłącznie na kryteriach merytorycznych, które nie odnoszą się do wyznania, rasy,
przekonań czy niepełnosprawności.
§4
Obowiązki uczestnika projektu
1. Dzieciom uczestniczącym w zajęciach dodatkowych przysługuje prawo do bezpłatnych
materiałów edukacyjnych.
2. Rodzice / opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do zajęć dodatkowych zobowiązani są do
złożenia / wypełnienia niezbędnych dokumentów wymaganych do monitoringu uczestników
projektu tj. m.in. deklaracji uczestnictwa w projekcie.
3. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności dzieci w zajęciach dodatkowych
spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
§5
Postanowienia końcowe
1. Zastrzega się prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie rekrutacji” lub wprowadzenie
dodatkowych postanowień.
2. O zaistniałych zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną rodzice / opiekunowie dzieci
uczestniczących w zajęciach dodatkowych za pośrednictwem Koordynatora szkolnego w
danej szkole.
3. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie rekrutacji” prawo do podjęcia ostatecznej
decyzji posiada Kierownik Projektu po konsultacji z Dyrektorem danej szkoły.
4. Regulamin rekrutacji dostępny będzie w sekretariatach szkół, w Urzędzie Gminy Stolno
oraz na stronach internetowych szkół i gminy Stolno.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku i obowiązuje przez cały czas
realizacji zajęć dodatkowych.
Załączniki do Regulaminu rekrutacji:
1. Deklaracja udziału w projekcie – Załącznik Nr 1
2. Dane uczestnika projektu (do podsystemu PEFS) – Załącznik Nr 2
3. Oświadczenie uczestnika projektu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) – załącznik
nr 3

Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w
Gminie Stolno”
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie;
rozszerzenie oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5
letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł

