
 
 

 
 

Regulamin rekrutacji do projektu 

 „Radosne skrzaty” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem projektu jest  CEZAR Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16c/41, 

31-234 Kraków, NIP 945-19-73-844 - podmiot prowadzący Przedszkole w Krakowie, 

ul. Józefa Sawy-Calińskiego 13. 

2. Projekt pn. „Radosne skrzaty” realizowany jest przez Organizatora przy wsparciu 

finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

poddziałania 10.1.1 Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego.  

3. Realizacja Projektu trwa w okresie od 02.09.2019r. do 28.02.2022 r. i obejmuje teren 

miasta Krakowa. 

4. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu 

Krakowa i utworzenie placówki dla 50 dzieci w budynku, przygotowanym zgodnie z 

koncepcją uniwersalnego projektowania, w pełni wyposażonym i prowadzącym 

zajęcia w ramach podstawy programowej, specjalistycznych zajęć wynikających z 

zaleceń w poszczególnych orzeczeniach dla dzieci niepełnosprawnych, podniesienie 

kwalifikacji nauczycieli.  

5. Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nie 

występują żadne bariery komunikacyjne, cyfrowe i architektoniczne. Materiały 

informacyjne o projekcie/dokumenty rekrutacyjne  przygotowane w sposób dostępny  

i udostępnione w wersji elektronicznej. Umożliwia to np. osobom niewidomym  

i niedowidzącym odsłuch informacji za pomocą specjalnych programów. Strona 

internetowa, na której zamieszczane są informacje o projekcie jest zgodna ze 

standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Komunikacja na linii Beneficjent – 

uczestnik projektu jest zapewniona poprzez telefon, mail, spotkanie osobiste. Jeżeli 

chodzi o architekturę: toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Korytarz, sale zabaw,  bramka na plac zabaw, drzwi wejściowe, do sal i łazienek– 

odpowiednia szerokość 90 cm, swobodne otwieranie, bez progów. Dla osób 



 
 

 
 

głuchoniewidomych możliwość wsparcia   tłumacza – przewodnika. Dla osób 

niesłyszących zapewniony kontakt  z osobą posługującą się językiem migowym. 

W biurze projektu pracowała będzie osoba przeszkolona w zakresie powyższych 

wymogów. 

 

 

 

II.  Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja rozpocznie się  2  czerwca 2020 i trwać będzie w sposób ciągły do 

wyczerpania miejsc. 

2. Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci do lat 6, które zgłosiły chęć uczestnictwa 

 i spełniają następujące warunki: 

1)     zamieszkanie na terenie Krakowa 

1) wiek dziecka:  2,5 – 6 lat, dziecko posiadające orzeczenie  o kształceniu 

specjalnym w wieku 2,5-9 r. ż. 

2) dostarczenie przez rodziców kompletu dokumentów. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą w budynku przedszkola,  biuro czynne od ponie 

4. działku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 

5. Dokumenty można złożyć również poprzez pocztę  mailową na adres: biuro@e-

cezar.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 31-999 Kraków, ul. J.Sawy-Calińskiego 13 lub 

przedłożyć podczas zebrań rekrutacyjnych. 

6. Zgłoszenie polega na złożeniu kompletu dokumentów:  

- formularz zapisu, 

- oświadczenie w sprawie zamieszkania na terenie objętym wsparciem 

- oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

8. Za rekrutację odpowiada   kierownik projektu Cezary Schiff, tel. 726 69 66 69 

9. Kierownik projektu telefonicznie powiadomi o przyjęciu lub nieprzyjęciu osoby do 

projektu.  

10. Ewentualne pisemne odwołania w sprawie rekrutacji zostaną rozpatrzone  

w terminie 14 dni od daty ich złożenia. 

 



 
 

 
 

III. Organizacja przedszkola 

1. Przedszkole  będzie czynny w godzinach 6.00– 18.00 

2. Dzieciom zapewnione będzie całodzienne wyżywienie.  

3. Dziećmi będą zajmowały się nauczycielki z pełnymi kwalifikacjami w tym zawodzie. 

4. Zakupiony zostanie nowy sprzęt i wyposażenie dydaktyczne, zabawki  

i bezpieczny plac zabaw. 

5. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu będą odbywały się zajęcia stymulujące dzieci: 

muzyczne, plastyczne, ruchowe i językowe. 

 

IV. Postępowanie rekrutacyjne 

1. Do projektu przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby spełniające niżej podane 

kryteria otrzymując określoną liczbę punktów. Punkty mają charakter preferencyjny. 

Uzyskanie większej liczby punktów plasuje na wyżej pozycji listy rankingowej dzieci 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

2. Kryteria i warunki: 

Warunek: dostarczenie kompletu dokumentów, zamieszkanie na terenie objętym 

wsparciem, posiadanie dziecka w wieku 2,5 – 6 lat, w tym dziecka niepełnosprawnego 

2,5-9 lat. 

Kryteria preferencyjne: 

1.dziecko niepełnosprawne na podst. orzeczenia PPP o kształc specjalnym 5 pkt 

2.dziecko rodzica niepełnosprawnego - na podstawie oświadczenia 4 pkt 

3.dziecko rodzica samotnie wychowującego - na podstawie oświadczenia 3 pkt 

4. inne dzieci 0 pkt 

 

O kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych punktów. Przy równej liczbie pkt. 

decyduje kolejności zgłoszeń, stąd na formularzu notuje się datę i godzinę złożenia 

dokumentów, w mailu następuje to automatycznie.  

3.Osoby nie przyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na 

liście będzie odzwierciedlała przyjęte kryteria rekrutacji.  

 

 



 
 

 
 

V. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 

1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce określona została ryczałtowo  

w wysokości 273,00 zł miesięcznie. 

2. Wpłat należy dokonywać z góry do każdego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, za który należy się opłata: np. za czerwiec 2020 r. do 31 maja 2020 r. 

3. Wszelkie opłaty wnoszone przez rodziców przyjmowane są na konto bankowe  

nr 73 1090 1665 0000 0001 4362 7770 tytułem opłata za przedszkole za (imię  

i nazwisko dziecka) miesiąc  … . 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu, wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. 

2. W kwestiach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik.  


