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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PN. „PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO”
realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020, z okresem realizacji od 02.01.2017 r. do 31.01.2018 r.
Numer umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-0033/17-00
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pn. „Przedszkole dla każdego” jest realizowany przez Gminę Szczyrk, z siedzibą
przy ul. Beskidzkiej 4, 43-370 Szczyrk.
2. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej - konkurs.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 31.01.2018 r.
5. Obszar realizacji projektu obejmuje Gminę Szczyrk.
6. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miasta Szczyrk, przy ul. Beskidzkiej 4.
7. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:
➢ Zadanie 1. Utworzenie 9 nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w
Szczyrku,
➢ Zadanie 2. Rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Szczyrku o dodatkowe
zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 85 dzieci
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników/
uczestniczek oraz zasady

uczestnictwa w projekcie „Przedszkolak dla każdego”

zwanego dalej „Projektem”.
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników/ uczestniczek projektu.
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3. Projekt zakłada udział 94 dzieci.
4. Udział uczestników/ uczestniczek projektu we wszelkich zaplanowanych formach
wsparcia jest bezpłatny.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem/ Uczestniczką projektu może być osoba zamieszkująca w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Szczyrk.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt.1
niniejszego regulaminu, jest złożenie w Biurze Projektu lub u Dyrektora Przedszkola w
Szczyrku (osobiście lub za pośrednictwem poczty), poprawnie wypełnionych,
następujących dokumentów rekrutacyjnych:
➢ Formularza rekrutacyjnego (zgodnie ze wzorem),
➢ Kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym) – jeśli dotyczy,

➢ Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze
wzorem).
3. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania się do uczestnictwa w projekcie będzie
podpisanie umowy 1/ deklaracji udziału do projektu2.
§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja uczestników/ uczestniczek do projektu, w ramach nowej grupy przedszkolnej
prowadzona jest w oparciu o nabór prowadzony przez Przedszkole w Szczyrku na
podstawie Rozporządzenia MEN a także Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku, w marcu
każdego roku, przy czym należy podkreślić iż w pierwszej kolejności do grupy
przedszkolnej kwalifikują się dzieci z listy rezerwowej z naboru prowadzonego w marcu

1

Dotyczy dzieci zakwalifikowanych do nowo otwartej grupy przedszkolnej

2

Dotyczy dzieci zakwalifikowanych na zajęcia specjalistyczne
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2016 r. Dokumenty o których mowa w § 3 pkt. 2, należy złożyć najpóźniej do dnia
02.01.2017 r.
2. W przypadku nowych zgłoszeń uczestników/ uczestniczek do grupy przedszkolnej, nie
objętych naborem z marca 2016, a także naborem z marca 2017 r., po spełnieniu
kryteriów rekrutacyjnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
2. W przypadku dodatkowych zajęć specjalistycznych, z logopedii i gimnastyki korekcyjnej,
kwalifikacja

uczestników/

uczestniczek,

określana

jest

na

podstawie

badań

przesiewowych prowadzonych wśród uczęszczających do przedszkola osób. Należy
podkreślić, iż w pierwszej kolejności kwalifikują się dzieci na podstawie badań
przesiewowych prowadzonych w 2016 r. Jeśli kolejne badania wykażą większą liczbę
dzieci niż zakłada projekt, do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną dzieci z
największą liczbą zdiagnozowanych deficytów.
3. Za moment przystąpienia do projektu Uczestnika/ Uczestniczki przyjmuje się chwilę
podpisania umowy udziału, jednak nie później niż w dniu udzielenia pierwszej formy
wsparcia.
4. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa.
§5
Kwalifikacja uczestników/ uczestniczek do projektu
1. Zakwalifikowanie kandydata/ kandydatki do projektu zależy od:
➢ złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych i
kserokopii dokumentów wymienionych w § 3 pkt.2,
➢ Uzyskanego wyniku punktowego – wg wskazanych we wniosku o dofinansowanie
kryteriów preferencji (kryteria preferencji wynikają wyłącznie z rozporządzenia MEN
oraz Uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 lutego 2015 r.
2. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/ uczestniczki do projektu podejmuje Komisja
rekrutacyjna składająca się z Kierownika projektu i Dyrektora Przedszkola.
3. Projekt zakłada utworzenie następujących grup przedszkolnych i grup zajęć
dodatkowych w Przedszkolu w Szczyrku:
➢ 1 grupa przedszkolna składająca się z 9 dzieci, mająca zajęcia z wychowania
przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2018 (grupa może liczyć więcej dzieci,
jednak maksymalnie 25)
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6. Zajęcia logopedyczne dla 54 dzieci, w okresie styczeń – grudzień 2017.
7. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone dla 64 dzieci, w okresie styczeń –
grudzień 2017.
8. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika/ uczestniczki znajdującego/
znajdującej się na liście podstawowej osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej
otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.
§6
Obowiązki Uczestnika/ Uczestniczki Projektu
1. Uczestnik/ uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
➢ złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
➢ przestrzegania niniejszego regulaminu,
➢ uczestniczenia w zajęciach, do których się zakwalifikował,
➢ wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet ewaluacyjnych
§7
Rezygnacja
1. Beneficjent Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności

finansowej

wyłącznie

w

przypadku

gdy

rezygnacja

jest

usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi. Uczestnik jest zobowiązany do
złożenia pisemnej rezygnacji od momentu zaistnienia przyczyn powodujących
konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 02.01.2017 r.
2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz w siedzibie
przedszkola
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