
 

 

 

 
Zasady naboru i uczestnictwa w projekcie 

 

„NOWE MIEJSCA, NOWE SZANSE – Utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych, w tym     

3 dla dzieci z niepełnosprawnościami, na terenie Gminy Puck”,  
realizowanym w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

I. Postanowienia ogólne: 
1 . Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na obszarze Gminy Puck. 

Uwaga: 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego 

z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 

władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko 

nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) 

2 . Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Puck poprzez 

utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami) oraz 

zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Puck. 

3 . Przedszkole Samorządowe funkcjonować będzie 10 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do 

piątku włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 

4 . W Przedszkolu Samorządowym zostaną utworzone 2 grupy 15 – osobowe, obejmujące dzieci w zbliżonym 

wieku. 

5 . W ramach funkcjonowania przedszkola organ prowadzący zapewnia realizację zadań wynikających z ustawy o 

systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych, w tym realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, jak również działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu: 

 

II. Kryteria wyboru beneficjentów projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 
 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO kandydata, złożony 

zgodnie ze wzorem (wraz z wymaganymi załącznikami) do sekretariatu Urzędu Gminy Puck (ul. 10 Lutego 29,  

I piętro) w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (harmonogram w zał.). 

 

1 . KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH stanowią: 
A Wniosek o przyjęcie dziecka (UWAGA: odmowa podpisania deklaracji i oświadczeń zawartych we wniosku jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu). (formularz) 

B Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów: 

– Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Zał. 1) 

– Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (Zał. 2) 



C Załączniki wymagane dla uczestników projektu 

(UWAGA: odmowa ich podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu) 

 – Oświadczenie uczestnika projektu (Zał. 3) 

 – Oświadczenie uczestnika projektu (Zał. 4) 

 

2 Ustala się następujące KRYTERIA REKRUTACJI oraz sposób przeliczania punktów: 

I ETAP – kryteria ustawowe: 
 Kryteria rekrutacji Ilość punktów 

1 Wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt 

2 Niepełnosprawność kandydata 1 pkt 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 pkt 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt 

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt 

 
II ETAP – kryteria zapisane we wniosku o dofinansowanie projektu 
Kryteria rekrutacji:  

1. kandydat, zamieszkujący teren gminy Puck                                                                                           1 pkt 

2. kandydat w wieku od 3 do 6 lat                                                                                                               1 pkt 
 

  

 W sytuacji uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów wynikających z kryteriów rekrutacji o kolejność 

przyjęcia decyduje data oraz godzina złożenia wniosku. 

 Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza KOMISJA REKRUTACYJNA powołana przez Wójta 

Gminy Puck na podstawie odrębnych przepisów.  

 W przypadku zgłoszenia się większej ilości beneficjentów zostanie sporządzona lista rezerwowa osób, które nie 

zakwalifikowały się do udziału w projekcie.  

 Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

 

 


