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Uchwała nr 6/2021 
Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "Rosa" 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu przedszkolnego 

Na podstawie § 22 Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" oraz wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sadowie" stanowiącego 
załącznik do umowy nr RPSW.08.03.01-26-0037/20-00 z dnia 15.12.2020 r. podpisanej pomiędzy 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" a Województwem Świętokrzyskim 

uchwalamy, co następuje: 

§ 1. 

W celu prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0037/20 pn. „Rozwój edukacji 
przedszkolnej w Gminie Sadowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji 
i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.1 
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyjmuje się Regulamin Punktu 
przedszkolnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zespołowi ds. projektu powołanemu odrębną uchwałą. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2021 
Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" 
z dnia 1 lipca 2021 r. 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoleany 

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

1. Punkt Przedszkolny wraz z nowo utworzonym oddziałem działa w oparciu o ustawę z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2. Nowo utworzony oddział jest dostępny codziennie w dni robocze od godz. 6:00 do godz. 16.00. 
3. Nowy oddział oferuje 5 miejsc przedszkolnych. 
4. Nowo utworzony oddział przedszkolny w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. jest 

współfinansowany w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sadowie" 
realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" w partnerstwie 
zGminą Sadowie, nrwniosku RPSW.08.03.01-26-0037/20 w ramach „Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" z Osi priorytetowej 8 Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8,3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 
8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. 

5. Miejscem funkcjonowania oddziału są pomieszczenia zlokalizowane w miejscowości Sadowie, 
w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Przedszkolandia" w Sadowiu — Sadowie 94, 27-580 
Sadowie. 

6. Przyjęte do oddziału dzieci mogą spędzać czas w pełnym wymiarze i/lub brać udział 

w wybranych przez Rodziców/opiekunów prawnych zajęciach/aktywnościach. 
7.,W ramach funkcjonowania oddziału oferowane są następujące rodzaje wsparcia dla uczestników 

projektu: 1 
• opieka nad dziećmi, 

• realizacja podstawy programowej, 
• organizacja zajęć dodatkowych: z języka angielskiego, rytmiki, artystycznych, tanecznych 

ilogopedycznych, 
• wyżywienie. 

8. Formy wsparcia są realizowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami zajęć i mogą być 
modyfikowane w zależności od zgłaszanych potrzeb. 

9. Terminy uruchomienia form wsparcia oraz szczegółowy harmonogram realizacji projektu określa 
Manager Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkolandia" wSadowiu. 

10. Zajęcia prowadzone będą w formie właściwej dla typu zajęć z zastosowaniem form i metod 
adekwatnych do potrzeb dzieci oraz posiadanych pomocy i wyposażenia. 

11. Do nowo przyjętego oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane osoby zamieszkujące teren 
gminy Sadowie (oraz za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego osoby 
z terenu innych gmin). 

12. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego będą 
zamieszczane na stronie internetowej https://sadowie.pl/. 

13. Kryteria kwalifikacyjne dzieci do nowego oddziału przedszkolnego oraz zasady rekrutacji opisano 
w uchwałach nr 1/2021 Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" z dnia 
1 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie 
Sadowie" oraz nr 2/2021 Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "RoSa" z dnia 
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1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dla projektu „Rozwój edukacji 

przedszkolnej w Gminie Sadowie. 
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie (m.in. w zakresie działalności 

edukacyjnej, celów i zadań punktu przedszkolnego) obowiązuje uchwała nr 1/2020 Zarządu 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie "Ro5a" z dnia 1 września 2020 r. 
w sprawie przyjęcia nowego Statutu Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkolandia" 
w Sadowiu. 

15. Dla nowo utworzonego oddziału obowiązują załączniki wymienione do uchwały, o której mowa 
w pkt 14 tj.: 
® Regulamin bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci, 
. Procedura dotycząca zdrowotnych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Punkcie 

Przedszkolnym, w szczególności przyprowadzania dzieci zdrowych, 
. Procedura przepływu informacji pomiędzy Punktem Przedszkolnym a Rodzicami, 
• Procedura współpracy z Rodzicami, 
. Zasady zgłaszania nieobecności i zwrotu odpłatności za wyżywienie dziecka, 
® Regulamin organizowania wyjść z dziećmi, 
. Regulamin wycieczki przedszkolnej. 

16. Ostateczne rozstrzygnięcia co do zasad funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego 
podejmuje Prezes Zarządu. 

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r. 
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