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Korekta 1 Regulaminu rekrutacji  

dzieci i rodziców do projektu: 

 

„Wałbrzyskie Przedszkolaki „Na Piątkę” – 90 nowych miejsc przedszkolnych w 

Wałbrzychu” 
 

Podstawy prawne: 

 

 Wniosek o  dofinansowanie projektu – „Wałbrzyskie Przedszkolaki „Na Piątkę” – 90 nowych 

miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” 

 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WD 2014-2020 

 

Rozdział I 

Informacje ogólne 

 

1. Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej  

w Wałbrzychu, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu – Fundacją w 

partnerstwie z Gminą Wałbrzych w okresie od 1 czerwca 2018r do 31 sierpnia 2019r. 

2. W ramach projektu utworzone będą nowe miejsca przedszkolne dla 90 dzieci w wieku 

przedszkolnym, w tym: 

a. 50 miejsc w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu, przy ul. 

Limanowskiego 12, 

b. 25 miejsc w Przedszkolu Samorządowym nr 14 w Wałbrzych, w obiekcie przy ul. 

Grodzkiej 71, 

c. 15 miejsc w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Wałbrzychu, przy ul. 11 

Listopada 75 

3. Działalność nowych grup przedszkolnych, wymienionych w punkcie 2 zaplanowana 

jest na okres od 1 września 2018r do 31 sierpnia 2019r. 

4. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny i finansowany w całości ze środków unijnych 

oraz budżetu Gminy Wałbrzych przez okres od momentu podpisania umowy z rodzicem 

do 31 sierpnia 2019r. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka w okresie od 1 września 2018r do 31 sierpnia 2019r 

będą płacić wyłącznie za wyżywienie dziecka w wysokości 7,5 zł/dziecko/dzień. 

6. Od 1 września 2019r, pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu będą finansowane przez 

rodzica/opiekuna prawnego wg zasad ustalonych przez Gminę Wałbrzych. 

 

Rozdział II 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Rekrutacja dzieci do grup przedszkolnych wymienionych w Rozdziale I, punkt 2 jest 

prowadzona przez Fundację Edukacji Europejskiej we współpracy z Partnerami w 

okresie od 20 lipca do 24 sierpnia 2018r. 

2. Dokumenty rekrutacyjne tj. regulamin rekrutacji oraz deklaracja uczestnictwa wraz z 

załącznikami są do pobrania od dnia 20 lipca 2018r w następujących miejscach: 



2 
 

a. w wersji papierowej: 

 siedziba Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 

Wałbrzych, 

 siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, ul. 11 Listopada 75, 58-

302 Wałbrzych 

 siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5, ul. Limanowskiego 12, 58-

300 Wałbrzych, 

 siedziba Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kasztelańska 7, 58 – 316 

Wałbrzych 

b. w wersji elektronicznej na stronach: 

 Fundacji Edukacji Europejskiej – www.fee.org.pl, 

 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 – www.zsp4walbrzych.superszkolna.pl/  

 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 -  www.psp1.walbrzych.pl, 

 Przedszkola Samorządowego nr 14 - www.przedszkole14.walbrzych.pl. 

3. Deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami można składać w terminie do 24 sierpnia 

2018 w godzinach 8.00 – 14.00 w następujących miejscach: 

a. siedziba Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, 

b. siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, ul. 11 Listopada 75, 58-302  

   Wałbrzych 

c. siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5, ul. Limanowskiego 12, 58-300 

Wałbrzych, 

d. siedziba Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kasztelańska 7, 58 – 316 

Wałbrzych 

4. Dokumenty składane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane i nie będą stanowiły 

przedmiotu analizy Komisji Rekrutacyjnej. 

5. Dokumenty wskazane w punkcie 4 należy złożyć w kopercie z napisem „Wałbrzyskie 

Przedszkolaki Na Piątkę – Rekrutacja”. Na kopercie ma znaleźć się również imię i 

nazwisko rodzica/opiekuna składającego deklarację uczestnictwa. 

6. Po złożeniu ww. dokumentacji, pracownik Fundacji  powiadomi telefonicznie 

rodzica/opiekuna prawnego o nadanym numerze złożonej deklaracji uczestnictwa  

w projekcie. Nadany numer będzie stosowany podczas tworzenia listy dzieci przyjętych 

do przedszkoli. 

7. W przypadku niewłaściwego wypełnienia deklaracji lub braku załączników, 

rodzic/opiekun zostanie  o tym poinformowany telefonicznie i będzie zobowiązany do 

poprawienia lub uzupełnienia dokumentów w terminie do 29 sierpnia 2018r. do godziny 

14.00. 

8. Fundacja oraz Partnerzy powołają 3 Komisję Rekrutacyjne, w skład których wchodzą 

po 3 osoby, w tym: 

- 1 przedstawicieli Fundacji, 

- 1 przedstawiciel przedszkola, 

- 1 przedstawiciel Biura Edukacji Gminy Wałbrzych. 

9. Komisje Rekrutacyjne prowadzą rekrutację dzieci w zgodzie z zasadami rekrutacji 

zapisanymi w niniejszym Regulaminie. 

10. Do nowych grup przedszkolnych wskazanych w rozdziale I, punkt 2 niniejszego 

regulaminu przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria podstawowe; 

a. dziecko w wieku przedszkolnym, 

b. dziecko zamieszkałe na obszarach Gminy Wałbrzych lub gmin powiatu 

   wałbrzyskiego (w przypadku rodziców/opiekunów prawnych pracujących w    

   Wałbrzychu). 

http://www.fee.org.pl/
http://www.zsp4walbrzych.superszkolna.pl/
http://www.psp1.walbrzych.pl/
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11. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę zaplanowanych miejsc 

w danej grupie przedszkolnej, Komisja Rekrutacyjna stworzy listę przyjętych dzieci na 

podstawie następujących kryteriów dodatkowych – maks. 20 punktów 

a. dzieci z rodzin korzystających z OPS  – 5 punktów (zaśw. z OPS), 

b. dzieci z rodzin wielodzietnych: rodzina z 3 dzieci – 4p (oświadczenie rodzica), z 

4 dzieci – 6p., z 5 dzieci i więcej – 8p (ośw. rodziców), 

c. dzieci rodziców niepracujących: 1 nieprac. rodzic – 1p (zaśw. z PUP lub ośw. 

rodziców), 2 rodziców – 2p., 

d. dziecko z niepełnosprawnością – 5 p (orzeczenie o niepełnosprawności) 

12. Dzieci, które nie zostaną przyjęte do ww. grup przedszkolnych zostaną wpisane na listy 

rezerwowe.  

13. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego do którego 

załącza: 

a. listę dzieci przyjętych do nowych grup przedszkolnych wg kryteriów, 

b. listę rezerwową, do każdej z grup. 

14. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 30 sierpnia 2018r. na stronie internetowej 

Fundacji oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej oraz w 

siedzibach placówek przedszkolnych wymienionych w rozdziale I, punkt 2 niniejszego 

regulaminu.  

15. Na listach dzieci przyjętych/nieprzyjętych znajdą się wyłącznie numery złożonych przez 

rodziców/opiekunów deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

16. W celu sprawdzenia listy, rodzice/opiekunowie muszą posiadać/pamiętać numer 

złożonej deklaracji uczestnictwa.  

17. Pracownicy Fundacji Edukacji Europejskiej oraz placówek przedszkolnych nie będą 

podawali informacji telefonicznie o imionach i nazwiskach dzieci przyjętych lub nie 

przyjętych do przedszkola.  

 

Rozdział III 

Przepisy końcowe 

 

1. Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do przedszkola zobowiązani są  

do wypełnienia i podpisania następujących dokumentów: 

a. Oświadczenie – zgoda na gromadzenie, przetwarzanie  

i przekazywanie danych osobowych dziecka – 1 egzemplarz, 

b. Umowa uczestnictwa dziecka w projekcie – 2 egzemplarze, 

c. Oświadczenie – zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych, 

d. Upoważnienie do odbioru dziecka – 1 egzemplarz, 

e. Karta informacyjna o dziecku – 1 egzemplarz, 

f. Zgoda na wykorzystanie wizerunku / zdjęć dziecka do dokumentacji 

projektowej i zamieszczanie ich na stronie fundacji, 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 Zatwierdził, 02.08.2018r.                    Grzegorz Kruszyński 

                         Wiceprezes Zarządu 

                    Fundacji Edukacji Europejskiej 


