
Fundusze
Europejskie
Program Regionólny

Wprowadza się Regu|amin organizacyjny

nr'1 do niniejszego Zaządzenia

Wprowadza się Regu|amin organizacyjny

nr 2 do niniejszego Zarządzenia

unia Europejska F;l
Europejski Fundusz Społeczny | 

.' 
. .. 

I

wolrwQ[)zr\vo
Śwtqtoxnzvsrtt

Zarządzenie Nr 54/2020

Wójta Gminy Fałków

z dnia 31 sierPnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminów organizacyjnych dla Punktów Pzedszkolnych w

Fałkowie iw Czermnie związanych z rea|izacją projektu pn. Fałkowskie pnedszkolakito super

dzieciaki! wspótfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno|ity: Dz.U"

z2020 r. poz.713) zarządzam co następu1e:

s1
Punktu Przedszko|nego W Fałkowie, stanowiący załącznik

s2
Punktu Pzedszko|nego W Czermnie, stanowiący załącznik

s3
Zaządzenie wchodzi w zycie z mocąobowiązującą od dnia 01.09.2020r

Ó.r
zny

Projekt pn. Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!reaIizowany jest przez Gminę Fatków

i wspótfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 1do Zarządzenia Wójta Gminy Fałków
nr 5412020 z dnia 31.08.2020

REGULAMIN oRGANIZACYJNY PuNKTu PRzEDszKoLNEGo W FAŁKoWIE
z SIEDZIBĄ W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIoTEKI PUBLICZNEJ

I OSRODKA KULTURY

ORGANIZACJA PRACY, CELE I ZADANIA

Adres punktu przedszkolnego: ul. Spacerowa I, f6.260 Fatków

I. Postanowienia ogó!ne

51.
1. Punkt przedszkolny (w skrócie ,,Punkt'') jest formą edukacji przedszko|nej dla dzieci.
w wieku przedszkolnym, zamieszkujących Gminę Fałków.
2' Ustalona nazwa uzywana przezp|acowkę brzmi: Punkt Przedszkolny nr 2 w Falkowie
3. Punkt działa na podstawie:
a) umowy zawarrcj pomiędzy Województwem Swiętokzyskim (Instytucją Zarządzającą),
a Gminą Fałków (Beneficjentem) na dofinansowanie projektu ooFałkowskie przedszkolaki to Super
dzieciaki!,, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na
|ata2014.2020, wspótfinansowanęgo prZęZ Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego - nr umowy RPSW.08.03.01-26-0018/20-00 .

b) niniejszego regulaminu.
4. Nadzór merytoryczny nad pracą Punktu sprawuje Kierownik Projektu.

92
l. Działa|ność Punktu finansowana jest w ramach projektu ,,Fałkowskie przedszkolaki to super
dzieciaki!',' zgodnie zzasadami finansowania i budzętem projektu.
2. Punkt jest równiez wspierany finansowo przęZ Gminę Fatków _ wktad wtasny w formie
niepieniężnej.
3. Uczęstnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne, rodzicelopiekunowie pokrywają jedynie koszt
ubezpieczenia dziecka Nw _ wkład prywatny.

II. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego

53
l. Punkt Przedszkolny nr 2 realizuje cele i zadania określone w Projekcie ,,Fatkowskie
przedszkolaki to super dzieciaki! ",

2. Założeniem Projektu jest zmniejszenie nięrówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Projekt
wspiera dziewczynki i chłopców nie mających możliwościwczesnej edukacji.
3. Głównym załozęnięm Projektu jest zwiększenie potencjału rozwojowego 45 dzieci (l9K/26M)
w wieku przedszkolnym, mieszkańców/nek Gminy Fałków poprzęz stworzenie nowych 45 miejsc
przedszkolnych w dwóch Punktach przedszkolnych w Fałkowie oraz w Czermnie w trzęch
grupach, a tym Samym umozliwienię im dostępu do nauki przedszko|nej, dodatkovtychzajęć oraz
opieki specjalistycznej, w okręsie od 01.07.2020r. do 3l.08.f02lr.. Punkt w Fałkowie utworzony
będzie przy oWP w budynku Gminnej Bibliotęki Publicznej i ośrodka Kultury, u|. Spacerowa l,
26-f60 Fatków (fgr,), zaś w Czermnie przy istniejącym oWP w Szkole Podstawowej ul.
Kościelna 7 6, 26-260 Fałków ( l gr.)'

Projekt pn, Fałkowskie przedszkolaki to super dziecigki!reaIizowany jest przez Gminę Fałków
iwspótfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny WK,rltttr#en

Unia EuroPejska
Europejski Fundusz Społeczny

5. Punkt zapewnia dziewczynkom i chłopcom mozliwości wszechstronnego rozwoju

psychofizyc Znego, w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej

iwyznaniowej.
6. Punkt wspomaga indywidualny rozwój dziecka i przygotowuje je do edukacji szkolnej oraz

wspiera rodzinę w jego wychowaniu.
7. iunkt realizuje ś*ó1" celę i zadania we współpracy Zrodzicami, prawnymi opiekunami dzięcka

i innymi członkami rodziny.
8. oziatalnośó wychowaw1za, dydaktyczna, opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z przepisami

prawa i zasadami Pedagogiki.'9. 
Realizacja celow puit.iu przedszkolnego mozę byó wspierana przęz osoby prawne i ftzyczne na

warunkach uzgodnionych z Realizatorem Proj ektu'

10. Punkt Przedszkoiny realizuje ,,Podstawą programową wychowania prz^edszkolnego dla

przedszkoli, oddziatów przedszkoiny.t' * szt<oiaóh pód'tu*o*ych oraz innych.form wychowania

przedszkolnego,, (Zał. ńr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego

fOlT r. Dz. U. zdnia24 lutego 2017r.po2.356);

III. Pracownicy Punktu Przedszkolnego
s4

1. Pracowników/Pracowniczki przedszkola' pomoce' specjalistów i inne osoby zaangaŻowane

w realizację projektu zatrudniawo;t c.iny Fałków, na zasadach określonych w projekcie.

2. Pracownicy/Pracowniczki, pomoce i specjaliści powinni posiadać kwalifikacje do pracy

z dzięć,mi w wieku przedszkolnym'
3. Pracownicy/Praiowniczki, pomoce i specjaliści w swoich działaniach dydaktycznych,

wychowaw czych i opiekuńczyctr ma;ą obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich

zdrowie, postawę moialną i obywatelskąz poszanowaniem godności osobistej dziecka.

4. ZadaniaPracownika/Pracowniczki przedszkola są następujące :

1. rea]izacja zajęć zgodnie z ,,Podstawą programową wychowania przedszkolnego d|a

przedsz-koli, oao"iJto* przedszkolnych w szkołach podstawowych o'r?z innych form

wychowania przedszkoln ógo,, (Zat, ńr 1 do kozporządzęnia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 1 4 lutego 20 l't r, Dz' rJ . z dnia 24 lutego 2017 r' poz' 3 5 6);

2. terminowe splrządzanie . do 25 dnia każdógo miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji

i realizowanie miesięcznych plan ów zajęó w oparciu o wybrany program wychowania
- przedszko|nego ,godny , *.* Rozporządzeniem MEN oraz wtasnych materiałów, które

będą wykor'y.ty*un" podczas prowadzony ch zajęó oruz zachowania równości szans;

3. pio*ud".ni". Lajęó dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych z dzieimi w wieku

przedszkolnym źuwutintowanymi 
-do 

udziału w projekcie, dostosowanych do ich

indywidualnYch Potrzeb;
4' odpowiedni łobór tręści' form i mętod zajęć do możliwości rozwojowych dzieci;

5. dobór atrakcyjnych tematów i |iteratury d|a dzieci, wykazywanie się inicjatywątworczą;

6. organizacja 
"śńuoany.h zajęó dla dzieci' np.: sportowych, plastycznych, organizacja

*|.i"",.t i imprez ol.-oti",noióiowych w czasie wo|nym od zajęó z podstawy programowej;
.|. zapewnienie opieki podczas prowadzonych zajęó;

8' zapewnienie pełnego tezpieczeńitwa dzieciom w powierzonym oddziale,

w tym organizowanych w ramach zajęó wycieczek;
g, poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęó;

l0. indywiduali zacji oddziĄnvań oparta na znajomości mozliwości i potrzeb dzieci;

1 l. tworzenie odpowiednicń warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania'

wzbogacania doświadczeń' stymulowania rozwoju dziecka;

1 2. inicjowanie i wdrazan ie działań prozdrowotnych;

P.l.l.t p"J'ł i;e piz"aiixolaki to super dziecioki! reaIizowany jest przez Gminę Fałków

i wspótfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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13. efektywne wykorzystanie czasu prowadzonych zajęó (dostosowywanie tempa zajęć, do

możliwości dzieci, włączanie dzieci do współorganizowania zajęó, itp.);

l4. podmiotowe traktowanię uczestników zajęć, wykorzystywanię zaciekawienia
i aktywnościdziecka;
respektowanie praw dziecka;
stwarzanie okazji do pokonywania trudności i radzenia sobie przez dziecko
w sytuacjach nowych;

l 7. um iej ętn e r ozw iązywanie konfl iktów dziecięcych;
18. wypracowanie systemu wychowawczego akceptowanego przez rodziców (system kar

i nagród, system norm i zasad obowiązujących w grupie);

l9. ksztattowanie świadomości oraz wrażliwości dzieci na kwestię równości płci,

niepełnosprawnośó i stereotypy,
20. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

f1. prowadzenie i biezące uzupełnianie dokumentacji, w tym: dzienników zajęó' list obecności

oraz innej dokumentacj i zgodnie z wzorami przekazanymi przez przełoŻonego;

22" monitorowanie i ewaluacja postępów dzięci oraz osiągnięó rozwojowych pod kątem rozwoju

postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;
23. współpracazrodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia]'

24. współpraca z personelem zarządzającyrn oraz dydaktycznym projektu cęlem rea|izacji

zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu;

25. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji zvłiązanej z prowadzeniem zajęó (m.in. zdjęó,

prac uczestników);
26. stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów

obowiąĄących w placówce;
f7 ' przestrzeganie wytycznych dotyczących równości szans kobiet imężczyzn oraz tolerancji;

28. przestrzeganie przepisów izasad bhp i przeciwpozarowych;
29. dbałość o dobro placówki' ochrony jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji,

których ujawnienie mogłoby narazii kogokolwiek na szkodę;

30. wykonywanie swoich obowiązków znaleŻsĄąstarannością w wznaczonym czasie

3I. przestrzeganie i rca|izacja poleceń Kierownika Projektu.

5 . Zadania Pomocy Pracown i ka/Prac owni c zki przedszko l a są następuj ące :

1. wspótpraca z pracownikiem/-czką przedszkola w czasie przygotowywania i prowadzenia
zajęć

2. współpraca z pracownikieml-czk4 przedszkola w trosce o dobro ibezpieczeństwo dzieci;

3. spełnianie czynności opiekuńczych wobec dzieci;
4. pomoc pracownikowil-częę przedszkola w przygotowaniu sali i pomocy do zajęć;

5. czynne uczestniczenie w zajęciach, spacerach i wycieczkach;
6. pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno - higienicznych;

7. przygotowanie sa|i do odpoczynku' wydawanie posiłków dzieciom i sprzątanie po

zakończeniu;
8. karmienie dzieci w razie potrzeby;
9. utrzymywanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach (sala, szatnia,tazienki,

korvtarz. i.in.);
l0. dbałośó o funkcjonowanie urządzefi i wyposazenia sali

pomocy dydaktycznych, itp.;
oraz czystośó zabawek, urządzen,

15.

16.

l 1. wykonywanie z wtasnej inicjatywy zadań i czynności w ramach
12. wykonywanie innych poleceń pracownika/.czki przedszkola

posiadanych kompetencj i;
wynikających z organizacji

pracy;
13. respektowanie praw dziecka;
14. prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji, w Ęm np. |ist obecności oraz innej

Projekt pn. Fałkowskie przedszkoloki to super dzieciaki! reaIizowany jest przez Gminę Fatków

i wspótfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez przełoźzonego;

l5. współpracazrodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia;
16. współpraca z personelem zarządzającym oraz dydaktycznym projektu celem realizacji

zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu;

17. stosowanię się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów
obowiązuj ącyclr w placówce;
pr zesff zeganie vrytycznych dotyczących równo śc i szans kobiet
przestrzeganie przepisów i zasad bhp i przeciwpożarowych;

i męŻczyzn oraz tolerancji;

dbałość o dobro placówki, ochrony jej mienia oraz zachowania w
których ujawnienie mogłoby narazió kogokolwiek na szkodę;

tajemnicy informacji,

21. wykonywanie swoich obowiązków z na|eŻ7tą starannością w wyznaczonym czasie;

ff . przestrzeganie i realizacja poleceń kadry Kierownika Projektu.

V. Wychowankowie Punktu Przedszkolnego

5s
1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do Punktu Przędszkolnego jest prawo db

wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dzięcka.

Dziecko ma prawo do:
o podmiotowego i życzliwego traktowania,
. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
o akceptacji takimjakimjest,
o wtasnego tempa rozwoju,
o kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
o zabary i wyboru towarzyszazabaw,
. snu i wypoczynku' jeślijest zmęczone,
. regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami.

f. Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb

innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.
3. Punkt Przedszkolny uwzględnia zasadę równość płci kobięt/dziewczynek
i męŻczyznlchłopców, zasadę równości szans i niedysĘminacji jak również ze względu na

niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie zgodnie z polityką UE.
4' Dzieci przebywające w Punkcię Przedszkolnym są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

VI. Rodzice / OPiekunowie Prawni
s7

l. Rodzice / opiekunowie prawni maja prawo do:

a) rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

b) pomocy ze strony Pracownikal-czki przedszkola w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych,
c) uzyskiwania informacji podnoszących wiedzę psychologiczno - pedagogiczną,
d) kontaktów ze specjalistami: psychologiem, logopedąoruz specjalistą ds. rytmiki'
e) zgł'aszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola,

0 włączania się w źzycie Punktu Przedszkolnego i wspótdecydowania o sprawach
przedszkolaków,
g) regularnego kontaktowania się z Pracownikiem/-czką w celu ujednolicenia oddziĄwań
wychowawczych.
2. Na rodzicachl opiekunach prawnych dzięci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego nr l
Spoczywa obowiązek między innymi do:
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18.

19.

20.

Projekt pn, Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! reaIizowany jest przez Gminę Fałków

i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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a) poznania i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu organizacyjnego'
b) respektowania prawa oświatowego (regulaminów) dotyczących pracy przedszkola,
c) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka' mającej wpływ na jego

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

d) informowania pracownika/-czki przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcię
Przedszkolnym najpożniej do godziny 8.30 danego dnia, osobiścię lub telefonicznie pod numerem

pracownika I -czki przedszko I a,

e) przyprowadzania do Punktu Przedszkolnego zdrowego dziecka. W przypadku stwierdzenia

przez pracownika l.czkę przedszkola Stanu podgorączkowego lub złego samopoczucia

wskazującego na stan choroby dzięcka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do

nięzwłocznego odebrania dzięcka z Punktu'
f) uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach organizowanych przez Kięrownika Projektu,

3, Zabezpieczeństwo dzieci w drodze do Punku Przedszkolnego i z Punktu Przedszko|nego do

domu odpowiadaj ą rodzicel opiekunowie prawni.

6. Punkt nie ponosi odpowiedzialności za rzęczy przynoszone do Punktu

VII. Organlzacja

$8
1. Punkt Przedszkolny jest grupą dziecięcą uwzględniaj ącą potrzeby wszystkich dziewczynek
i chłopców' ich zainteręsowania, uzdolnienia, ewentualny rodzaj i stopień niepełnosprawności.

2' Do grup przyjmowane są dzieci w więku przedszkolnym, pochodzące z tęręnu Gminy Fałków.
3. Grupa zktórąpracuje jeden Pracownik/.czkaprzedszkola nie moze ptzekraczac25-tga dzieci.
4. organizację pracy Punktu określa ramowy plan dnia, ustalony przez Kierownika Projektu

w konsultacji z Pracownikami/.czkami przedszkola, z uwzg|ędnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy, z zachowanięm właściwych proporcji organizowania dziecięcego czasu

w przedszkolu.
5' Punkt Przedszkolny funkcjonuje od 0|.09.20f0 do 3l.08.202l . Zajęcia odbywają się
w robocze dni tygodnia (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w wymiarze
8 godzin dziennię: od godz. 7.00 do godz' l5.00.
6. Realizowanymi formami wsparcia są:

l) Zajęciawychowania przedszkolnego
" f) Wycieczki l Imprezy okolicznościowe

3) Zajęcialogopedyczne
4) Zajęcia z psychologiem
5 ) Zajęcia rymiczne

VIII. Opieka

$e
l. opiekę nad dziećmi sprawuje Pracownik/.czka przedszkola. W swojej pracy wspierany/a jest

przęz Pomoc pracownikal-czki, Pracownicy/.czki mogą dodatkowo wspierać rodzice l
opiekunowie prawni, praktykanci' stazyści lub wolontariusze.
f. Punkt Przedszko|ny nie prowadzi opieki medycznej. odpowiedzialność za wykonanie
w terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci m. in.

szczepień ochronnych Spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych. W Punkcie Przedszkolnym
nie są podawane dzieciom Żadnę lekarstwa, poza ptzypadkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę
przewlektą, a \ekarz opiekujący się dzieckiem i rodzice wyraŻą na to pisemną zgodę i podadzq

szczegółową informację o dawkowaniu lekarstwa.
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5. Pracownik/-czka przedszkola odmówi wydania dzięcka w

zamierzającej je odebraó będzie wskazywat, ie nię.jest ona

bezpieczóństwa, np. rodzic, lub upoważn\onaprzez rodziców osoba

3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka,Pracownik/-czkaprzedszkola jak najszybciej

inforrnuje ioó,,óo*t opiekunów prawnych o tym fakcie, a rodz\cęl opiekunowie prawni są

zobowiĄzani do niezwtocznęgo odebrania dziecka z Punktu.

ł. Ń syiuu.1ach nagĘch wzywane jest pogotowie, zrównoczesnym poinformowaniem rodziców/

opiekunów prawnych.

$10
1' Rodzicę/ opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dzieci z Punktu.

2. Dopuszcza się możliwośó odbierania dziecka przez inną osobę dorosłą, upowaznioną do tego

na piśmie przez rcdzicÓw/opiekunów prawnych.

3. Upowaznienie pozostaje w dokumentacjiPunktu. Upoważnienie jest skuteczne przez caĘ rck

szkolny uczęszczan\a dziecka do Punktu, alę moze teizostaó ono w każdej chwili odwołane lub

zmienione przez rodziców/ opiekunów prawnych. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą upoważnió

określoną osobę do jednorazó*.go odętrania d zięcka z przeószkola . również poprzęZ udzięlęnie

pełnomocnictwa w formie pisemne1.

ł" Ni. dopuszcza się sytuacji' w której opiekunem

nieletnia.
przypadku, gdy stan osobY

w stanie zapewnić dziecku
dorosła będzie pod wpływem

alkoholu.
6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odębrane po upĘwie czasu pracy Punktu, Pracownik/-

czka przedszkola zobowiązany/a jest skontaktować się- telefonicznię z rcdzicami/ opiekunami

prawnymi dziecka. W razie nie nawiąz ania z rodzicami/ opiekunami prawnymi kontaktu

telefonicznego Pracowni7-czka przedszkola opiekujący się dzieckiem powiadamia najbliższy

komisariat policji.
i, Ży","n,ó rodżicow dotyczące nię odbierania dziecka przez jednego z nich musi byó poparte

orzeczeniem sądowym.

IX. Rekrutacja

511

l ' Do Punktu Przedszkolnego prowadzi się rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności w sposÓb bezstronny Z poszanowaniem zasady rÓwności szans' zgodnie zapisem w

|.o;ći..ie ,,Fałkiwskie przedszko.laki^to super dzieciaki!,, oraz Regulaminem - ,,Zasady rekrutacji

i uczestnicttua w Proiekcie".
2. Podstaw ą prźyjęcia dziecka do Punktu jest ''Karta 'zgłoszenia 

dziecka do projektu,, oraz

,,Deklaracja uczestnictwa w projekcię,, złozćna przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci

zakwalifikowanych do przyjęcia. | .- .-- f
3. Informacja o zapisac'h dziicido Punktu Przedszkolnęgo moze byó ogłaszana w formię:

a) plakatow, oferty *y*i.."onej w widocznym miejscu w budynku w ktorym tworzy się Punkt'

atik;rc w |Jrzędzie Gminy i innych miejscach na jej terenie,

b) ogłoszenia na stronie internetowej urzędu gminy,

"j 
pL"uu,u słownego, na spotkaniach informacyjno-promocyjnych itp.

4'. oprócz listy rankingowej, w sytuacji gdy wymaga tego sytuacja, tworzy się też.listę rezęrwową

dziewczynek i chłopców ,ito,,y nie zostali przyjęci do Punktu z powodu braky mie.isc.

5. W miarę wolnych miejsc ło Punktu ńogą być, przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu

całeso roku.
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dziecka w drodze z Punktu będzie osoba

P'"l"kt p"J"iiióist,ie priiiizkotgki to super dzieciaki!realizowany jest przez Gminę Fałków

iwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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1. Kierownik Projektu moze podjąó decyzję o skreślęniu dziewczynki/chłopca z listy dzięci

uczęszczających do Punktu w następujących przypadkach:

u; ni.u,p.a*iedliwionej nieobecności a'iect.a tŃającej dłużej niż dwa tygodnie t nie zgłaszanie

tógo fańu Pracowniko*\l.",""przedszkola (brak kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi),

binieprzesttzeganiaprzezrodziców/ opiekunów prawnych postanowień niniejszego regulaminu'

.j ńi"pr,estriegania przez rodzióów/ opiekunów prawnych godzin pracy Punktu

(przyprowadzanie i odbieranie dziecka),
d; choroby dziecka zagraŻającej bezpieczeństwu innych dzięci.

z.p.odzic.lopiekun p1.i*ny"o dócyzjl skreślenia dziecka z listy zostanię powiadomiony pisemnie .

listem poleconym.
3. Rezygnacja z udziatu dziecka w Projekcie następuje na podstawie pisemnego oświadczęnia

rodziców/opiekunów prawnych.

X. Postanowienia końcowe

$ l3

Zapisy niniejszego regulaminu w równym stopniu obowi4zują wszystkich członków spoteczności

Punktu: dzięci, pracownikówl-czek, pon.,oóy, specjalistów prowadzących terapię i zajęcia

dodatkowę' rodziców / opiekunów prawnych.

$14
Dla zapewnienia znajomości zasad funkcjonowania Punktu .ptzęz 

wszystkich zainteresowanych'

usta|a się obowią,"k,upo,nania rodzicow z zapisami niniejszego regulaminu (na zebraniu

zrodzicami). 
$ 15

Biuro Projektu, w ramach którego prowadzony jest Punkt, mieści się w Urzędzie Gminy Fałków _

w budynku Gminnej BibliotekiPubticznel w Fatkowie, ul. Spacerowa 1 (parter)' Prowadzi ono

i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

/ {^Ź {} "|/-:

1ie.nryk Bą,ec?ruy

p,,.l.v i" pi,"ai,kolaki to super dzieciakil rea|izowany jest przez Gminę Fałków

iwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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REGULAMI N ORGANIZACYJ NY PU N KTU PRZEDSZKOLN EGO
z SIEDZIBĄ PRZY szKoLE PoDSTAWoWEJ W CZERMNIE

oRGANIZACJA PRACY, CELE r ZADANTA

Adres pu nktu przedszkolnego: ul. Kośc ieln a 86, Czetmno, f6-f60 Fałków

I. Postanowienia o9ólne

s1.
l' Punkt przedszkolny (w skrócie,,Punkt'') jest formą edukacji przedszkolnej dla dzieci

w wieku przedszkolnym' zamieszkujących Gminę FałkÓw.

2. Usta]ona nazwaużywana przezp|acowkę brzmi: Punkt Przedszkolny nr 3 w Czermnie
3. Punkt działa na podstawie:
a) umowy zawattej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (Instytucją Zarządzającą),

a Gminą Fałków (Beneficjentem) na dofinansowanie projektu ,,Fatkowskie przedszkoląki to Super

dzieciaki!,, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodztwa Swiętokrzyskiego na

|ata2O14.2020, współfinansowanego przęz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego _ nr umowy RPSW.08.03.01-26-0018/20-00 .

b) niniejszego regulaminu.
4. Nadzór merytoryczny nad pracą Punktu sprawuje Kięrownik Projektu.

52
1. Działalność Punktu finansowana jest w ramach projektu ,,Fałkowskie przedszkolaki to Super

dzieciaki!", zgodnie zzasadami finansowania i budzetem projektu.

2. Punkt jest równiez wspierany finansowo przez Gminę Fałków _ wkład własny w formie
niepieniężnej.
3. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne, rodzicelopiekunowie poĘwają jedynie koszt

ubeżpieczenia dziecka Nw - wkład prywatny.

II. Cele i zadania PunKu Przedszkolnego

53
1. Punkt Przedszkolny nr 2 realizuje cele i zadania określone w Projekcie ,,Fatkowskie

przedszkolaki to super dzieciaki! ".'f, 
ZałoŻeniem Projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji

przedszkolnej na obszarach wiejskichpoprzez utwozęnię nowych miejsc przedszkolnych. Projekt

wspiera dziewczynki i chłopców nie mających możliwości wczesnej edukacji.

3. Gtównym załoŻenięm Projektu jest zwiększenie potencjatu rozwojowego 45 dzieci (19K/26M)

w wieku przedszkolnym, mieszkańców/nek Gminy Fałków poptzęz stworzenie nowych 45 miejsc
przedszkolnych w dwóch Punktach przedszkolnych w Fałkowie oraz w Czermnie w trzech

grupach, a tym Samym umozliwienie im dostępu do nauki przedszkolnej, dodatkowych zajęó oraz

opieki specjalistycznej, w okresię od 01.07.2020r. do 3|.08.f02lr.. Punkt w Fałkowie utworzony
będzie przy oWP w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i ośrodka Kultury, ul. Spacerowa 1'

26-f6O Fałków (fgr.), zaś w Czermnie przy istniejącym oWP w Szkole Podstawowej ul.

Kościęlna 7 6, 26.f60 Fatków (1 gr.)'
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Fałków
nr 5412020 z dnia 31.08.2020
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5. Punkt zapewnia dziewczynkom i chłopcom możliwości wszechstronnego rozwoju
psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej
iwyznaniowej.
6. Punkt wspomaga indywidualny rozwój dziecka i przygotowuje je do edukacji szkolnej oraz
wspiera rodzinę w jego wychowaniu.
7. Punkt realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka
i innymi członkami rodziny.
8. Działalnośó wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z przepisami
prawa i zasadami pedagogiki.
9. Realizacja celów punktu przedszkolnęgo moze być wspieranaprzez osoby prawne i ftzyczne na

warunkach uz godnionych z Ręal izatorem Proj ektu.

l0. Punkt Przedszkołny realizuje ,,Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego,, (Zał. nr l do Rozporządzęnia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego

2017 r. Dz. IJ. z dnia 24 lutego f017 r. poz. 356);

III. Pracownicy Punktu Przedszkolnego
s4

1. Pracowników/Pracowniczki przedszkola' pomoce' specjalistów i inne osoby zaangazowane

w realizację projektu zatrudnia Wójt Gminy Fałków, na zasadach określonych w projekcie.

2. Pracownicy/Pracowniczki, pomoce i specjaliści powinni posiadaó kwalifikacje do pracy

z dzięćmi w wieku przedszkolnym.
3. Pracownicy/Pracowniczki, pomoce i specjaliści w swoich działaniach dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem dzięci, trosk4 o ich
zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
4, Zadania Prac own i ka/Pracown iczki przedszko la są następuj ące :

32' reaIizacja zajęć zgodnie z ,'Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkotach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego,' (Zał,, nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 4 lutego 2017 r. Dz. U . z dnia 24 lutego f0l7 r. poz. 3 56);

33. teminowe sporządzanie - do f5 dnia kazdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rea|izacji
i realizowanie miesięcznych planów zajęó w oparciu o wybrany program wychowania

" przedszkolnego zgodny Z w-w Rozporządzeniem MEN oraz własnych materiałów, które

będą wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć oraz zachowania równości szans;

prowadzenie zajęć, dydaktyczno-wychowawczo.opiekuńczych z dzleć,mi w więku

przedszkolnym zakwa|ifikowanymi do udziału w projekcie, dostosowanych do ich

indywidualnych potrzeb;
odpowiedni dobór treści' form i metod zajęć do możliwości rozwojowych dzieci;

dobór atrakcyjnych tematów i literatury dla dzieci, wykazywanie się inicjatywą twórczą;

organizacja swobodnych zajęć dla dzieci, np.: sportowych, plastycznych, organizacja
wycieczek i imprez okolicznościowych w czasie wolnym od zajęć z podstawy programowej;

38. zapewnienie opieki podczas prowadzonych zajęÓ;

39. zapewnienie petnego bezpieczeństwa dzieciom
w tym organizowanych w ramach zajęć vtycieczek;

w powierzonym oddzialę,

40. poprawność merytoryczna i metody czna prowadzony ch zajęó;

4l. indywidua|izacja oddziatywań oparta na znajomości możliwości i potrzeb dzieci;
42. tworzęnie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania,

wzbo gacan ia do świ ad czeń, stymulowan ia rozwoj u dzięcka;
43. inicjowanie i wdrazanie działań prozdrowotnych;

34.

35.
36.
.ą)t.

Projekt pn. Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! reaIizowany jest przez Gminę Fałków
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44' efektywne wykorzystanie czasu prowadzonych zajęó (dostosowywanie tempa zajęć do

mozliwości dzieci, włączanie dzieci do współorganizowania zajęó, itp.);

45' podmiotowe traktowanie uczestników zajęÓ, wykorzystywanie zaciekawienia
i aktywności dziecka;

46. respektowanie praw dziecka;
47 ' stwarzanie okazji do pokonywania trudności i radzęnia sobie przez dziecko

w sytuacjach nowych;
4 8. um iej ętn e rozwiązywanie konfl iktów dzi ecięcych;
49. wypracowanie systemu wychowawczego akceptowanego przez rodziców (system kar

i nagród, system norm i zasad obowiązujących w grupie);

50. ksztattowanie świadomości oraz wrażliwości dzięci na kwestię równości płci,

niepełnosprawność i stereotypy,
51. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

5f . prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji, w tym: dzięnników zajęć' list obecności

oraz innej dokumentacj i zgodn i e z w zor ami przekazany mi przez przełozonego;

53. monitorowanie i ewaluacja postępów dzieci oraz osiągnięó rozwojowych pod kątem rozwoju
postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;

54. współpracazrodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia;
55. współpraca Z personelem zarządzającym oraz dydaktycznym projektu celem realizacji

zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu;

56. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęó (m.in' zdjęó,

prac uczestników);
57. stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów

obowiązujących w placówce;
58. przestrzeganie wytycznych dotyczących równości szans kobiet imężczyzn oraz tolerancji;

59. przestrzeganie przepisów izasad bhp i przeciwpożarowych;
60. dbałość o dobro placówki, ochrony jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji,

których ujawnienie mogłoby naraziÓ kogokolwiek na szkodę;
6l. wykonywanie swoich obowiązków zna|eŻytą starannością w wznaczonym czasie
62. przestrzeganie i rea|izacja poleceń Kierownika Projektu.

5, Zadania P o m o cy Prac own i ka/Pracown ic zki ptzedszko l a są następuj ące :

23. współpraca z praaownikiem/-czką przedszkola w czasie przygotowywania i prowadzenia- 
zajęć;

24. wspótpraca Z pracownikiem/-czką przedszkola w trosce o dobro ibezpieczeilstwo dzieci;
25. spełnianie czynności opiekuńczych wobec dzieci;
26. pomoc pracownikowil.czce przedszkola w przygotowaniu sali i pomocy do zajęÓ;

27, czynne uczestniczeniew zajęciach' spacerach i wycieczkach;
28. pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno _ higienicznych;
29, przygotowanie sa|i do odpoczynku, wydawanie positków dzieciom i sprzątanie po

zakończeniu
30. karmienię dzieci w razie potrzeby;
31. utrzymywanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach (sala' szatnia,ł,azienki,

korytarz, i.in.);
32. dbałośó o funkcjonowanie urządzei i wyposazenia sali oraz czystośó zabawęk, urządzeń,

pomocy dydaktycznych, itp.;
33. wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji;
34. wykonywanie innych poleceń pracownika/.czki przedszkola wynikających z organizacji

pracy;
35. respektowanie praw dziecka;
36. prowadzenie i bieiące uzupełnianie dokumentacji, w tym np' list obecności oraz innej
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dokum entacj i zgodn i e z w zor ami przekazany mi przez przełozone go ;

3 7. wspótpr aca z rodzicami i opiekunami dzięci uczęszczających na zajęcia;
38' wspótpraQa Z personelem zarządzającym oraz dydaktycznym projektu celem rea|izacji

zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu;
39' stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów

obowiązujących w placówce;
40, przestrzeganie wytycznych dotyczących równości szans kobiet imęŻczyzn oraz tolerancji;
4|. przestrzeganie przepisów izasad bhp i przeciwpożarowych;
42. dbałość o dobro placówki' ochrony jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji,

których ujawnienie mogłoby narazii kogoko|wiek na szkodę;
43. wykonywanie swoich obowiązków z na|eż7Ąą starannością w Wznaczonym czasie;

44. przestrzeganie i rea|izacja poleceń kadry Kierownika Projektu.

V. Wychowankowie Punktu Przedszkolnego

5s
1. Podstawowym prawem dzięcka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego jest prawo db

wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka.
Dziecko ma prawo do:

o podmiotowego i życz|iwego traktowania,
. Spokoju i samotności' gdy tego potrzebuje,
o akceptacji takimjakimjest,
. własnęgo tempa rozwoju,
o kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
. zabary i wyboru towarzyszazabaw,
. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone'
. regulowania wtasnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami.

2. Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb

innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.
3. Punkt Przędszkolny uwzg|ędnia zasadę równość płci kobieVdziewczynek
i męiczyznlchłopców, zasadę równości szans i niedysĘminacji jak również ze względu na

niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie zgodnie z polityką UE.
4,Dzięc\ przebywające w Punkcie Przedszkolnym są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

VI. Rodzice / OPiekunowie Prawni
s7

l. Rodzice / opiekunowie prawni maja prawo do:

a) rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoj u otaz zachowaniu w grupie'
b) pomocy ze strony Pracownika/-czki przedszkola w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych.
c) uzyskiwania informacji podnoszących wiedzę psychologiczno - pedagogiczną,
d) kontaktów ze specjalistami: psychologiem, logopedąoraz specjalistą ds. rytmiki,
e) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola,
t) włączania się w Życie Punktu Przedszkolnego i współdecydowania o sprawach
przedszkolaków'
g) regularnego kontaktowania się z Pracownikiem/-czką w celu ujednolicenia oddziaĘwań
wychowawczych.
2. Na rcdzicachl opiekunach prawnych dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego nr 1

Spoczywa obowiązek między innymi do:
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a) poznania i ptzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu organizacyjnego'

bjiespektowania pra*a oświatowego (regulaminów) dotyczących pracy przedszkola,

.j udzielania petnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wptyw na jego

bezpieczeństwo i prawidtowe funkcjonowanie w grupie,

d) informowania pracownika/.czki przedszkola ó pi,y",ynach nieobecności dziecka w Punkcię

Przedszkolnym najpoźniej do godzińy 8.30 danego dnia, osobiścię lub telęfonicznie pod numerem

pracownika I -czki przedszko la,

.; p.rypro* adzania do Punktu Przedszkolnego zdrowego dziecka' W przypadku stwierdzenia

piiu. pracownika l-czkę przedszkola stanu podgorączkowego lub złego samopoczucia

wskazującego na stan cńoroby dziecka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do

niezwłocznego odebrania dzięcka z Punktu,

f) uczestniczónia w zebraniach, spotkaniach organizowanych ptzez Kierownika Projektu'

3. Zabezpieczęństwo dzięci w órodzę do puńku Przedszkolnego i z Punktu Przędszkolnego do

domu odpowiadają rodzicęl opiekunowie prawni.

6. Punkt nię ponósi odpowiedzialności za rzeczy przynoszonę do Punktu.

VII. Organizacja

$8
l ' Punkt Przedszkolny jest grupą dziecięcą uwzględniającą potrzeby Ws.zyst.kich dziewczynek

ichłopców, ichzainteie,o*uiiu,.u"dolnięńia, ewen1ualny rodzaj i stopień niepetnosprawności.

2. Do grup przyjmowane są dzieci w więku przedszkolnym, pochodzące zteręnu Gminy Fatków.

3. Grupa zktÓrąpracuje jejen Pracownik/-ćzkaprzedszkola nie moze ptze\<raczaćf5-rga dzieci.

4. organizację pracy Punktu okręśla ramowy plan dnia, ustalony ptzez Kterownika Projektu

w konsultacji z Praóownikami/.czkami przedizkola, z uvt.zg|ędnienięm zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy' z zachowaniem włóściwych proporcji organizowania dziecięcego czasu

w przedszkolu.
5. Punkt Przedszkolny funkcjonuje od OI.)g,fO}O do 3l.08'2021. Zijęcia odbywają Się

w robocze dni tygodni a (z wyiącz.ni.,n świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w wymiarze

8 godzin dziennie: od godz. 7.00 do godz. 15.00'

6. Realizowanymi formami wsparcia są:

6) ZĄęciawychowania przedszkolnego
" 1) Wycieczki/ Imprezy oko|icznościowe

8) Zajęcia|ogopedyczne
9) Zajęciaz psychologiem
|0) Zajęcia rytmiczne

VIII. Opieka

$e
1. opiekę nad dzieómi sprawuje PracowniV-cżkaprzedszkola. W swojej pracy wspierany/a jest

przez Pomoc pr.u.o*niku l-czki. Pracownicy t-cźt<i mogą dodatkowo wspieraó rodzicę l
bpiekunowie prawni, praktykanci, stażyści lub wolontariusze.

2' Punkt Przędszkóiny ńi" prowadzi opieki medycznej. odpowiedzialnośó za wykonanie

w terminie wszelkich źabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci m. in.

szczepieńochronnych,po""y*u na rodzicach/opiekunach prawnych. W Punkcie Przedszkolnym

nie są podawane dziecióm źadnę lekarstwa, poza przypadkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę

przewlekłą, a |ękarz opiekujący się dzieckiem i rodzice vtyraią na to pisemną zgodę i podadzą

szczegótową informacj ę o dawkowaniu lekarstwa.

p.er<ip". iałkowskie przeii,iii,taki to super dzieciakilreaIizowany jest przez Gminę Fałków
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3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka,Pracownik/-czkaprzedszkola jak najszybciej

informuje ioó,ióo*t opiekunów prawnych o tym fakcię' a rodzicęl opiekunowie prawni są

zobowiązani do niezwłocznego odebrania dzięcka z Punktu.

4. W syiuacjach nagĘch *'y*un. jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców/

opiekunów prawnych.

$10
1 . Rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dzieci z Punktu.

2. Dopuszcza się mozliwośó odbierania dzięcka przez inną osobę dorosłą, upoważnioną do tego

na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych.

:. iJpo*aźnienie pozostaje w dokumóntacji Punktu. Upoważnienie jest skuteczne przez caĘ rok

s"koiny u",ę,,",inia dziócka do Punktu, ul. mo'. też zostać ono w kaŻdej chwili odwołane lub

,mienione przez rodziców/ opiekunów prawnych. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą upoważnió

określoną ósobę do jednorazó*.go odebrania dziecka z przedszkola - równiez poprzez udzielenie

pełnomocnictwa w formie pisemnej.

4. Nie dopuszcza się sytuacji, w której opiekunem dziecka w drodze z Punktu będzie osoba

nieletnia.
5. PracowniW-czka przedszkola odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby

zamierzającej je odebraó będzie wskazywał, ie nie jest ona w stanie zapewnió dziecku

bezpieczóństwa, np. rodzic' lub upowazniona przez rodziców osoba dorosta będzie pod wpĘwem

alkoholu.
6' W wypadku, gdy dzięcko nie zostanie odebrane po upĘwie czasu pracy Punktu, Pracownik/.

czka pizedszkola zobowiązany/a jest skontaktowaó się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami

prawńymi dziecka. W razię nie nawiązania z rodzicami/ opiekunami prawnymi kontaktu

ielefonicznęgo Pracowni7-czka przedszkola opiekujący się dzieckiem powiadamia najbliższy

komisariat policji.
7. Życzenió1.od"i.ó* dotyczące nie odbięrania dziecka przez jednego z nich musi być popartę

orzeczęniem sądowym.

IX. Rekrutacja

511
l. Do Punktu Przedszkolnego prowadzi Się rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej

dosępności w sposób bezstronny Z poszanowanięm zasady równości Szans' zgodnie zapisem w

projetcie ,,Fałkówskie przedszkoilakt to super dzieciaki!,, oraz Regulaminem - ,,Zasady relcrutacji

i uczestnictwa w proiekcie".
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Punktu jest ''Karta zgłoszenia dziecka do projektu,, oraz

',Deklaracja 
uczestnictwa w projekcię,, złoŻona przez rodziców lub prawnych opiekunów dzięci

zakwalifikowanych do przyjęcia'
3. Informacja o zapisac'h dżięci do Punktu Przedszkolnego moze byó ogłaszana w formie:

a) plakatów, oferty wywieszonej w widocznym miejscu w budynku w ktorym tworzy się Punkt'

atiUzę w Urzędzie Gminy i innych miejscach na jej terenie,

b) ogłoszenia na stronie internetowej urzędu gminy,

c) pizekazu słown e go, na spotkaniach informacyj no-promocyj nych itp.

4. oprócz listy rankingowej, w sytuacji gdy wymaga tego sytuacja, tworzy się też listę rezerwową

dziewczynek i chłopców,ktorzy nie zostali przyjęci do Punktu z powodu braku miejsc.

5. W miarę wolnych miejsc do Punktu mogą byó przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu

całego roku'

s 12

Fundusze
Europejskie
Program Regionatny

u nia Eu ro pejska f-.'"-*.|
Europejski Fundusz Społeczny | 

.. 
' .' I

p.ńrt p"' F"i'.owskie przedszkolaki to super dzieciaki! rea|izowany jest przez Gminę Fatków

iwspótfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

lvolrlvÓnz.ruvt:
śWlĘTOKRZYsKlt

unia Europejska ft;l
Europejski Fundusz Społeczny | 

.- 
. '' I

1. Kierownik Projektu moze podjąó decyzję o skreśleniu dz\ewczynki/chłopca z listy dzieci
uczęszczających do Punktu w następ uj ą cy ch przy padkach :

a) nieusprawiędliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż dwa tygodnie i nie zgłaszanie
tego faktu Pracownikowil.czcę przedszkola (brak kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi),
b) nieprzestrzegania przez rodziców/ opiekunów prawnych postanowień niniejszego regulaminu,
c) nieprzestrzegania przez rodziców/ opiekunów prawnych godzin pracy Punktu
(przyprowa dzanię i odb ieranie dziecka),
d) choroby dz iecka zagr aiaj ącej b ezpieczenstwu i nnyc h dz iec i.

2,Rodziclopiekun prawny o decyzji skreś|enia dziecka z Iisty zostanie powiadomiony pisemnie -

listem poleconyrn.
3. Rezygnacja z udziału dziecka w Projekcie następuje na podstawie pisemnego oświadczenia

rodziców/opiekunów prawnych.

X. Postanowienia końcowe

s 13

Zapisy niniejszego regulaminu w równym stopniu obowiązują wszystkich cztonków społeczności

Punktu: dzieci, pracowników/.czek, pomocy' specjalistow prowadzących terapię i zajęcia
dodatkowe, rodziców / opiekunów prawnych.

$t4
Dla zapewnienia znajomości zasad funkcjonowania Punktu przez wszystkich zainteresowanych,

ustala się obowiązek zapoznania rodzicow z zapisami niniejszego regulaminu (na zebraniu

z rodzicami).
s ls

Biuro Projektu, w ramach którego prowadzony jest Punkt' mieści się w Urzędzie Gminy Fałkow _

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Fatkowie, ul. Spacerowa 1 (parter). Prowadzi ono

i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
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