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Na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.01-26-065/12-00 o dofinansowanie 

projektu ”paoiekny ”wiat payuewa” w ramaew Prooramu Operaeyjneoo 

Kapitał Ludkki współfinansowaneoo ke środków Europejskieoo Fundusku 

Społeekneoo kawartej w  dniu 23 paźdkiernika 2012  

OOOOSZENZE 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzczonowie  OGŁASZA rozpoczęcie rekrutacji dzieci do 

punktu przedszkolnego w Krzczonowie. W placówce znajdzie się miejsce dla 15 dzieci (7 

dziewcząt i 8 chłopców) w wieku 3 i 4 lata(9  trzylatków i 6 czterolatków ukończone na dzień 

30 listopada 2012 roku) z terenu gminy Opatowiec  

Beneficjenci projektu będą mieli zapewnione bezpłatnie: 

• zajęcia wychowania przedszkolnego  w dni robocze Pn-Pt od 7:30 do 15:30; 

• bezpłatne wyżywienie 

• ubezpieczenie NNW; 

• zajęcia logopedyczne; 

• zajęcia rytmiczne; 

• zajęcia z Psychologiem; 

• zajęcia z języka angielskiego; 

• zajęcia plastyczne; 

• wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne; 

• paczki okolicznościowe 

• pomoce dydaktyczne 

W ramach projektu zostanie także wyremontowane i kompleksowo wyposażone 

pomieszczenie przedszkolne. Odbędzie się oficjalne spotkanie rozpoczynające projekt oraz 

uroczysta konferencja kończąca. 

Pracę w nowej placówce znajdzie dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, a także 

logopeda, plastyk, rytmik, psycholog, anglista oraz obsługa projektu – kierownik projektu, 

specjalista do spraw rozliczeń, księgowy. Realizacja projektu potrwa od 01.12.2012 r. 

(uczestnictwo dzieci od 17 grudnia 2012 r.) do 30.11.2014 roku. Całkowita wartość 

projektu sięga kwoty 689 600,00 zł, w tym 103 440 zł stanowi wkład własny Gminy 

Opatowiec (finansowy i niefinansowy). 
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Przyjmowanie zgłoszeń dzieci trwa do 6 grudnia 

2012 roku  do godziny 12:00. 

 

Uwaga – o przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń, 

 ale kryteria merytoryczne (ilość dzieci w rodzinie, miejsce zamieszkania (reprezentanci                     

6 sołectw), status rodziny, oświadczenie o dochodzie netto na 1 członka rodziny za 

miesiąc październik 2012, zatrudnienie rodziców, zagrożenie bezrobociem).  

Dochód netto z 1 hektara przeliczeniowego od 1 października 2012 roku wynosi 250 

złotych na rok. 

W przypadku równej ilości punktów decydować będzie średni dochód na jednego 

członka rodziny (zostaną przyjęte dzieci z rodzin o najniższym dochodzie,                                  

z zastrzeżeniem podziału dzieci wg. płci tj. 7 dziewcząt i 8 chłopców i wieku 9-trzylatków 

i 6-czterolatków), a w razie konieczności losowanie. 

 

 


