
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Zostaję przedszkolakiem” 

realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.1.  Rozwój edukacji przedszkolnej 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszej regulaminu są zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa 

w projekcie pt. „Zostaję przedszkolakiem”,  który jest współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

2. Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie na podstawie zawartej umowy 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie – nr umowy RPPK.09.01.00-18-0027/16-00 

z dnia 14 lipca 2017 roku. 

3. Biuro projektu znajduje się przy ul. Emilii Plater 7, 35-079 Rzeszów, czynne jest w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 

4. Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. do 31.08.2018r. 

5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 9 dzieci oraz 9 nauczycieli  

6. Celem głównym projektu jest zwiększenie o 9 liczby miejsc wychowania przedszkolnego 

(3 oddziały po 3 dzieci) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zwiększenie szans edukacyjnych 9 dzieci uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez Beneficjenta oraz podniesienie jakości prowadzonej 

edukacji przedszkolnej poprzez wyposażenie 9 nauczycieli w niezbędne kwalifikacje. 
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7. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, 

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§2 

Zakres wsparcia 

Działania oferowane w ramach projektu obejmują: 

I. Organizację trzech nowych oddziałów przedszkolnych o charakterze specjalnym : oddziały 

będą funkcjonowały 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu (realizowana będzie 5-godzinna 

podstawa programowa oraz opieka przedszkolna poza tymi godzinami).  

II. Organizację zajęć dodatkowych dzieci nowych oddziałów przedszkolnych o następującym 

zakresie: 

-  logorytmika (3 grupy, łącznie 240h)  

- zajęcia taneczne (3 grupy, łącznie 100h) 

- dogoterapia (3 grupy, łącznie 66h) 

Zajęcia w ramach projektu będą się odbywały od 01.09.2017 do 30.06.2018.  

Projekt przewiduje również prace adaptacyjne oraz doposażenie punktu przedszkolnego w 

meble, sprzęt audio-wizualny, pomoce dydaktyczne itp. zgodnie z zapisami w projekcie. 

III. Szkolenia dla 9 nauczycieli 

- Komunikacja PECS 

- Stosowana analiza zachowań 

- Diagnoza rozwojowa dziecka z zaburzeniami rozwoju 

 

§3 

Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest do następujących osób: 

a) 9 dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty z dn. 7 września 

1991 r. z późniejszymi zmianami, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na autyzm lub spektrum autyzmu lub niepełnosprawność sprzężoną 

b) 9 nauczycieli zatrudnionych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie  
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§4 

Zasady kwalifikacji dzieci do projektu 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

poprawne wypełnienie i złożenie formularzy zgłoszeniowych osobno na działania I i II  

opisane w  §2 niniejszego Regulaminu. 

2. W celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka w działaniu I należy złożyć Kartę zgłoszenia  

dziecka do przedszkola (Załącznik 1a) 

3. W celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka w działaniu II należy złożyć Formularz 

zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe do projektu (Załącznik 1b) 

4. Regulamin oraz Formularze można otrzymać w Biurze Projektu znajdującym się 

w Przedszkolu oraz pobrać ze strony internetowej przedszkola: 

kolorzeszow.psoni.rzeszow.pl/ 

5. Rekrutacja będzie prowadzona do 25 sierpnia 2017r. W przypadku nie zrekrutowania 

wymaganej liczby dzieci będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

6. Procedura rekrutacji: 

a) chętni rodzice/opiekunowie prawni składają uzupełnione dokumenty rekrutacyjne: 

     I. Kartę zgłoszenia  dziecka do przedszkola (Załącznik 1a) 

    II. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1b) 

    III. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku (załącznik 2a) 

   IV. Zakres danych uczestników projektu (załącznik 4a) 

      V. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas wychowania specjalnego 

wydane przez właściwe publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

b) komisja w składzie kierownik projektu i dyrektor przedszkola ustala listy 

zakwalifikowanych dzieci  

7. W przypadku większej liczby chętnych osób na zajęcia niż miejsc, zostaną zastosowane 

kryteria fakultatywne: 

a) rodzaj niepełnosprawności 

- dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – 10pkt 

- dzieci z autyzmem – 7pkt 

- dzieci ze spektrum autyzmu – 5pkt 
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b) kryterium dochodowe na członka rodziny 

- do 300zł– 5pkt 

- 301zł-400zł – 4pkt 

-401zł-500zł – 3 pkt 

-501zł-600zł – 2 pkt 

-601zł-700zł – 1 pkt 

- powyżej 700zł – 0pkt 

8. Z pozostałych osób utworzona zostanie lista rezerwowa, która zostanie wykorzystana 

w przypadku odpadnięcia osoby z listy podstawowej. 

6. Listy zakwalifikowanych dzieci będą udostępnione do wglądu w biurze projektu. Rodzice 

zakwalifikowanych dzieci zostaną o tym poinformowani również telefonicznie. 

7. Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w biurze projektu lub 

przesłać pocztą – decyduje data wpływu dokumentów. 

8. Przystąpienie do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

§5 

Zasady rekrutacji nauczycieli do projektu 

1. Uczestnikami projektu jest 9 nauczycieli nowozatrudnionych Polskim Stowarzyszeniu na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie skierowanych na 

szkolenia.  

2. Nauczyciele skierowani na kursy dostarczają następującą dokumentację rekrutacyjną: 

    I. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1c) 

    II. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku (załącznik 2b) 

   III. Zakres danych uczestników projektu (załącznik 4b) 

   IV. Zaświadczenie o zatrudnieniu w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie (załącznik 5) 

3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w biurze projektu lub 

przesłać pocztą – decyduje data wpływu dokumentów. 

4. Nauczyciele, którzy zostali skierowani do uczestnictwa w projekcie zostaną poinformowani 

o terminach kursów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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5. Przystąpienie do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

 

§6 

Organizacja Niepublicznego Przedszkolnego „Niezapominajka” Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie 

Organizację pracy, cele i zadania Przedszkola określa ustawa o systemie oświaty oraz Statut 

Przedszkola. 

 

§7 

Obowiązki i prawa uczestników (rodziców lub opiekunów dzieci) 

1. Każdy Uczestnik projektu (dziecko) ma prawo do: 

a. nieodpłatnego udziału w zajęciach, 

2. Każdy rodzic lub opiekun prawny Uczestnika projektu (dziecka) zobowiązany jest do: 

a. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie  

b. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie w dniu pierwszego wsparcia (załącznik 3a), 

c. aktywnego i systematycznego udziału dzieci w działaniach projektowych, na zasadach 

w nim określonych 

d. usprawiedliwienia dziecka potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego w 

przypadku nieobecności na zajęciach, 

e. wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji 

projektu, 

f. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo 

w projekcie. 

3. Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia maksymalnie 20% łącznego czasu trwania 

danych zajęć dodatkowych. Większy procent nieobecności może spowodować skreśleniem  z 

listy uczestników - decyzję każdorazowo podejmuje Beneficjent po wysłuchaniu Uczestnika 

projektu.  

4. Wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione u Administratora Projektu 

w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 
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§8 

Obowiązki i prawa uczestników (nauczycieli) 

1. Każdy Uczestnik projektu (nauczyciel) ma prawo do: 

a. nieodpłatnego udziału w zajęciach 

2. Nauczyciele biorący udział w projekcie zobowiązują się do: 

a. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie  

b. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie w dniu pierwszego wsparcia (załącznik 3b), 

c. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które zostali skierowani – potwierdzonych 

własnoręcznym podpisem na liście obecności 

d. wypełnienia w trakcie kształcenia ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających, 

aktywnego uczestnictwa w szkoleniach 

e. wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji 

projektu 

f. bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

jego dalszy udział w kształceniu 

3. Nauczyciel ma prawo do opuszczenia maksymalnie 20% łącznego czasu trwania danego 

szkolenia. Większy procent nieobecności może spowodować skreśleniem  z listy uczestników 

- decyzję każdorazowo podejmuje Beneficjent po wysłuchaniu Uczestnika projektu.  

4. Wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione u Administratora Projektu 

w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 

 

§ 9 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez 

Beneficjenta. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać 

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez 

Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka/nauczyciela z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub regulaminu organizacyjnego 
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punktu przedszkolnego. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje 

Kierownik projektu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami 

zawartymi w § 4 i § 5. 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

a) Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta 

projektu. 

3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do  

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Rzeszowie 

4.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.08.2017r.  

5.  Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. 

 

……………………………………………….. 

                                                                                     (podpis Kierownika projektu) 

Załączniki: 

1.  Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (Załącznik 1a) 

2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1b) 

2.  Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1c) 

3.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku (załącznik 2a) 

4.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku (załącznik 2b) 

5. Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik 3a) 

6. Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik 3b) 

7.  Zakres danych uczestników projektu (załącznik 4a) 

8. Zakres danych uczestników projektu (załącznik 4b) 

9. Zaświadczenie o zatrudnieniu w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie (załącznik 5) 

 


