
 

 

 
 

Projekt „Przedszkolaki na start”  
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
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REKRUTACJA NA ROK 2011/2012REKRUTACJA NA ROK 2011/2012REKRUTACJA NA ROK 2011/2012REKRUTACJA NA ROK 2011/2012    
 

„Przedszkolaki na Start” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie Gminy Kawęczyn w 4 placówkach 
oświatowych: Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie, Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach , Gminnym Przedszkolu w Kowalach Pańskich – 
Kolonii i Szkole Podstawowej im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie. 
 
Projekt realizowany będzie w wyżej wymienionych placówkach w okresie od 01.10.2011r. do 
31.07.2012 r. oraz od 01.09.2012r. do 30.06.2013r. 
 
Celem ogólnym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i zwiększenie 
dostępności wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kawęczyn dla 40 dzieci w tym: 
21ch./19dz. w wieku 3-5 lat, do końca roku szkolnego 2012/2013. 
Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Kawęczyn. 
 
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kaweczyn.pl zakładka 
Fundusze Unijne oraz Biurze Projektu (punkt informacyjny lub pokój nr 11 w Urzędzie 
Gminy Kawęczyn oraz w w/w placówkach oświatowych.  

Dokumenty: 
a) Karta zgłoszenia dziecka (stanowiący załącznik nr l do Regulaminu) 
b) kserokopię dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego miejsce 
zamieszkania na terenie Gminy Kawęczyn, 
c) podpisany „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE”  
d) w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć: zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, oświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu na jednego członka rodziny, 
orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy. 
 
Dokumenty składać można osobiście w Biurze Projektu  od poniedziałku do piątku w 
godzinach 07.30 – 15.30 do 30 WRZEŚNIA  2011 r. lub przesłać pocztą tradycyjną 
(decyduje data stempla) na adres Biura Projektu: 
 
Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn (Punkt Informacyjny). 

Dodatkowych informacji udziela Ewelina Buda pod nr telefonu 288-59-34 lub 288-59-21, 
Arleta Biegańska – koordynator projektu 288-50-65 


