
 
 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach 

w ramach projektu 

 

 „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych                                                                         

oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki” 

nr RPPK.08.01.01-30-0082/17-00  

Dyrektor Przedszkola nr 1 Bajeczka” w Obornikach ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola nr 1 Bajeczka”         

w Obornikach w  ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej 

w Gminie Oborniki”.  

Celem projektu jest: utworzenie i funkcjonowanie przez 12 miesięcy, tj. od 02.stycznia 2019r. do 31.grudnia 

2019r. 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich z obszaru Gminy Oborniki a także 

rozszerzenie oferty przedszkolnej poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne 

dzieci. 

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci, spełniające następujące kryteria:   wiek 3-4 lat,                                   

w sytuacji, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami i w szczególnych przypadkach dzieci, które w dniu 

02. stycznia 2019r. ukończą 2 lata i 6 miesięcy, zamieszkałe na terenie Gminy Oborniki. 

Rekrutacja do 4 grup przedszkolnych utworzonych w ramach projektu trwać będzie w okresie                                     

od 29. października 2018r. do 16.listopada 2018 r.          

Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób                                    

z niepełnosprawnościami. Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu.  

Dokumenty rekrutacyjne do projektu dostępne są w sekretariacie Przedszkola nr 1 Bajeczka” w Obornikach, 

ul. Droga Leśna 29, na stronie internetowej przedszkola: www.bajeczka.oborniki.pl oraz BIP Urzędu 

Miejskiego w Obornikach. Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 1 

Bajeczka” w Obornikach, ul. Droga Leśna 29  w terminie od 29.października 2018 r. do 16.listopada 2018 r.  

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Przedszkola nr 1 Bajeczka”  w Obornikach, ul. Droga 

Leśna 29, pod numerem telefonu (61) 2960932,  w godzinach: 07:00 – 15:00,e-mail:bajeczka.ob@interia.pl. 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja, Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 



 
szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja 

przedszkolna. 

 


