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INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Projekt pn. „Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Gmina Miejska Rumia jest Beneficjentem wsparcia, którego odbiorcami są Ośrodki Wychowania 

Przedszkolnego, których organem prowadzącym jest Gmina tj.:  

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego, ul. Kościelna 6, 84-230 Rumia (od 01.09.2017r. 
również w budynku Gimnazjum Nr 1 w Rumi, ul. Rodziewiczówny 10); 

2) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego, ul. Sienkiewicza 30, 84-230 Rumia; 

3) Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Kapitana Żeglugi Wielkiej Karola Olgierda Borcharda,  
ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia (od 01.09.2017r. również w budynku Gimnazjum Nr 2 w 
Rumi, ul. Świętojańska 11); 

4) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Brzechwy, ul. Górnicza 19, 84-230 Rumia (do 01.09.2017r. 
również w budynku Gimnazjum Nr 4 w Rumi, ul. Stefana Batorego 29); 

5) „Słoneczna Jedynka” przedszkole nr 1 w Rumi, ul. Rodziewiczówny 4, 84-230 Rumia; 

6) „Bajka” przedszkole nr 2 w Rumi , ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia; 

7) Przedszkole pod Topolą w Rumi, ul. Leśna 4, 84-230 Rumia. 
 

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej w Gminie Miejskiej 
Rumia oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.  

 

Projekt skierowany jest do grup odbiorców: 

1. DZIECI 

• 25 dzieci w wieku 3-4 lata, przyjętych do nowego oddziału przedszkolnego utworzonego przy 

Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi w budynku przy ul. Batorego 29. 

• Co najmniej 751 dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczających do OWP .  

2. NAUCZYCIELE OWP 

3. RODZICE  

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI: 

ZAJĘCIA DODATKOWE: 

1. Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami (zajęcia dodatkowe): 

Prowadzone w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego wg. indywidualnych potrzeb dzieci, 

zdiagnozowanych m.in. na podstawie rodzaju niepełnosprawności i wymaganego zakresu terapii, 

określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju. 

Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. 

Rekrutacja: dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym 

wspomaganiu. 
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2. Zajęcia logopedyczne (zajęcia dodatkowe): 

Zajęcia o zróżnicowanym charakterze, zindywidualizowane ze względu na charakter wad – 

w oparciu o: opinię wychowawcy i/i logopedy i/lub WWR i/lub PPP. 

Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. 

Rekrutacja: zajęcia skierowane do dzieci ze znacznymi wadami wymowy. 

 

3. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci (zajęcia dodatkowe): 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci (realizowana m.in. w oparciu o zdiagnozowane 

problemy i indywidualne programy). 

Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. 

Rekrutacja: następuje w oparciu o: opinię wychowawcy i/i logopedy i/lub WWR i/lub PPP. Zajęcia 

skierowane do dzieci w oparciu o zdiagnozowane problemy, potrzeby i/lub indywidualne 

programy. 

 

4. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin: 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców / rodzin w zakresie stwierdzonych deficytów  

w relacjach rodzic-dziecko – indywidualna potrzeba rodzica/ rodziców i/lub skierowanie i/lub 

opinia psychologa, pedagoga itp. 

Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.  

Rekrutacja: pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do rodziców / rodzin w zakresie 

stwierdzonych deficytów  w relacjach rodzic-dziecko. 

 

5. Zajęcia komputerowe (zajęcia dodatkowe): 

Zajęcia realizowane będą w ramach rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w ośrodkach 

przedszkolnych. 

Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. 

Rekrutacja: zajęcie skierowane do wszystkich dzieci oddziałów wychowania przedszkolnego. 

 

6. Zajęcia z j. angielskiego (zajęcia dodatkowe): 

Realizowane w ramach rozwijania kompetencji kluczowych. 

Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. 

Rekrutacja: zajęcie skierowane do wszystkich dzieci oddziałów wychowania przedszkolnego. 
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REKRUTACJA 

Szczegółowy proces rekrutacji, wymagane dokumenty oraz pozostałe postanowienia wskazano 

w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn. „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie  jakość 

edukacji przedszkolnej”. 

Sprawy najważniejsze: 

1. Dziecko / rodzic aby wziąć udział w projekcie zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich 

wymaganych dokumentów. Dopiero po weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej zostanie on 

wpisany na listę uczestników. 

2. Dopuszcza się możliwość skorzystania z więcej niż 1 rodzaju zajęć.  

3. Rekrutację w poszczególnych OWP przeprowadza koordynator przedszkolny. 

Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe (w jego imieniu rodzic, opiekun prawny) powinien 

wypełnić i złożyć do Koordynatora przedszkolnego wszystkie n/w dokumenty tj.:  

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko) – Załącznik nr 2 Regulaminu uczestnictwa  

w Projekcie; 

2. Oświadczenie Uczestnika projektu (w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020–dane uczestników indywidualnych) -  

Załącznik nr 5 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie; 

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu (w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych) - Załącznik nr 6 Regulaminu uczestnictwa  

w Projekcie; 

4. Kwestionariusz danych osobowych Uczestnika projektu (dane dot. dziecka) - Załącznik nr 7 

Regulaminu uczestnictwa w Projekcie; 

Rodzic / opiekun prawny powinien wypełnić i złożyć do Koordynatora przedszkolnego wszystkie n/w 

dokumenty tj.:  

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (rodzic) - Załącznik nr 4 Regulaminu uczestnictwa  

w Projekcie; 

2. Oświadczenie Uczestnika projektu (w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020–dane uczestników indywidualnych) -  

Załącznik nr 5 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie; 

3. Oświadczenie Uczestnika projektu (w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych) - Załącznik nr 6 Regulaminu uczestnictwa  

w Projekcie; 

4. Kwestionariusz danych osobowych Uczestnika projektu (dane dot. rodzica) - Załącznik nr 7 

Regulaminu uczestnictwa w Projekcie; 

 

UWAGA: 

Na dokumentach rekrutacyjnych nie należy pisać daty. Daty zostaną uzupełnione przez Koordynatora 

Projektu po wprowadzeniu danych w systemie SL2014. 


