Aneks nr 2 do
REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PROJEKTU
"Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od
2,5 roku do 6 lat " o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19
realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

§1
Realizator na mocy niniejszego aneksu wprowadza następujące zmiany w treści regulaminu:
1. Dotychczasowy par. 3 ust. 1 o następującym brzmieniu:
Projekt pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie
i utrzymanie w okresie 01.05.2020 r. – 31.12.2021 r. 50 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w
tym dla dzieci z niepełnosprawnością na terenie Rybnika.
przyjmuje następujące brzmienie:
Projekt pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie
i utrzymanie w okresie 01.05.2020 r. – 30.04.2022 r. 50 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w
tym dla dzieci z niepełnosprawnością na terenie Rybnika.

2. Dotychczasowy par. 3 ust. 3 o następującym brzmieniu:
Projekt jest realizowany od 01.05.2020 r. do 31.12.2021r. w tym:
a. wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 01.05.2020 do 31.12.2020)
b. opieka nad dziećmi (od 01.01.2021- do 31.12.2021 r.)
przyjmuje następujące brzmienie:
Projekt jest realizowany od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r. w tym:
a. wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 01.05.2020 do 30.04.2021)
b. opieka nad dziećmi (od 01.05.2021- do 30.04.2022 r.)

3. Dotychczasowy par. 3 ust. 4 o następującym brzmieniu:
Grupę docelową w projekcie stanowi 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym co najmniej 3 dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego, które zostaną objęte opieką
przedszkolną w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz
budżetu państwa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej

przyjmuje następujące brzmienie:
Grupę docelową w projekcie stanowi 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym co najmniej 3 dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego, które zostaną objęte opieką
przedszkolną w okresie od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

Rybnik,
30.04.2021r.
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