
 
Drodzy Rodzice,  

którzy chcą wziąć udział w naszej rekrutacji  
 
uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. „Mama, Tata P(ow)RACA - nowe miejsca wychowania 

przedszkolnego w Poznaniu” w ramach Osi priorytetowej 8: Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kooczeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania  

8.1.1. Edukacja przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

W ramach projektu: 

 koszt opieki w przedszkolu (tzw. czesne) wynosid będzie 165,76 PLN miesięcznie (koszt nie uwzględnia opłaty za 

wyżywienie) w okresie od 01.12.2020 do 29.11.2021; 

 odbywad się będą zajęcia: 

 dla rodziców rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 

 dla dzieci rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 

 dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej; 

 dla dzieci z logopedii. 

 

Projekt skierowany jest do: 

 20 dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4-letnich), w tym dzieci niepełnosprawnych, tj.: 

 10 dziewczynek; 

 10 chłopców; 

 20 rodziców/opiekunów prawnych opiekujących się dziedmi 3 i 4-letnimi, tj.: 

 10 kobiet; 

 10 mężczyzn; 

 3 nauczycielek wychowania przedszkolnego 

z obszaru województwa wielkopolskiego, które zamieszkują, pracują bądź uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na 

terenie województwa wielkopolskiego tj. Gminy i Miasta Poznao.   

 

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym i będzie trwad aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. W przypadku 

braku wolnych miejsc dzieci zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Liczba miejsc jest ograniczona!  

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeo. 

 

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji umieszczonym na stronie 

parafii (https://www.parafia-maryi-krolowej.poznan.pl/) oraz przedszkola (http://aniol-stroz-przedszkole.pl/) o złożenie 

wypełnionego formularza wraz z załącznikami: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionych skanów dokumentów rekrutacyjnych 

dostępnych na w/w stronach na adres mailowy przedszkola aniol.stroz.przedszkole@gmail.com. W temacie 

prosimy o wpisanie: dotyczy rekrutacji w ramach projektu pn. „Mama, Tata P(ow)RACA - nowe miejsca 

wychowania przedszkolnego w Poznaniu”; 

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych druków dokumentów 

rekrutacyjnych na adres: Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Poznaniu (61-546) przy ul. Rynek Wildecki 4; 

 osobiście w siedzibie Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Poznaniu (61-546) przy ul. Rynek Wildecki 4. 

 

W ramach projektu utworzonych zostanie 20 miejsc wychowania przedszkolnego, które wyposażone będą  

w nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęd opiekuoczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistyczny 

sprzęt oraz narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.  
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