REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. Raz dwa trzy - do przedszkola idziesz Ty!

§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Raz dwa trzy - do
przedszkola idziesz Ty!, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014‐2020.
2. Projekt pn. Raz dwa trzy - do przedszkola idziesz Ty!, realizowany jest przez Przedszkole
Niepubliczne Ekoskrzat Katarzyna Kruczek-Galicka, ul. Rakuś 72, 30-864 Kraków, NIP:
7343329602, REGON: 122711347.
§2
Słownik
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Programie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014‐2020.
2. Projektodawca – Przedszkole Niepubliczne Ekoskrzat Katarzyna Kruczek-Galicka, ul. Rakuś
72, 30-864 Kraków, NIP: 7343329602, REGON: 122711347.
3. Projekcie - oznacza Projekt pn. Raz dwa trzy - do przedszkola idziesz Ty!, nr RPMP.10.01.0112-0040/17.
4. Biurze Projektu – oznacza miejsce przechowywania pełnej dokumentacji projektowej
znajdujące się w budynku przedszkola Ekoskrzat, ul. Rakuś 72, 30-864 Kraków.
5. Przedszkolu – oznacza miejsce realizacji Projektu, znajdujące się w Krakowie (ul. Rakuś 72,
30-864 Kraków).
§3
Informacje odnośnie Projektu
1. Cel główny projektu to zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 68
mieszkańców KRK w wieku 3-6 lat, tj. w wieku edukacji przedszkolnej w okresie trwania
projektu oraz jego trwałości, tj. od 01.04.2017 – 31.03.2022 r.
2. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
 Zwiększenie o 36 liczby dzieci z terenu Krakowa i miasta i gminy Wieliczka objętych
edukacją przedszkolną w okresie trwania projektu oraz w okresie trwałości poprzez
stworzenie 36 nowych miejsc przedszkolnych.
 Wzrost umiejętności i predyspozycji edukacyjnych przyszłych uczniów w okresie

trwania projektu oraz w okresie trwałości poprzez dostęp do szerokiej gamy zajęć
dodatkowych, w tym dot. kompetencji kluczowych.
 Zwiększenie o 4 z dostępnych miejsc w przedszkolu dla dzieci z
niepełnosprawnościami z terenu Krakowa i miasta i gminy Wieliczka w okresie
trwania projektu oraz w okresie trwałości poprzez realizację edukacji włączającej.
 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 6 nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu w
okresie trwania projektu.
3. W ramach Projektu przewiduję się realizację następujących działań:
 prowadzenie zajęć edukacyjno-dydaktycznych zgodnych z podstawą programową
 zajęcia terapeutyczne – logopedyczne
 zajęcia terapeutyczne – zajęcia z psychologiem
 zajęcia terapeutyczne – integracji sensorycznej
 zajęcia terapeutyczne – dogoterapia
 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – gimnastyka korekcyjna
 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
terapii integracji sensorycznej
 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – rytmika
 zajęcia dot. obszaru kompetencji kluczowych – język angielski
 zajęcia dot. obszaru kompetencji kluczowych - zajęcia doświadczalnoeksperymentalne – edukacja ekologiczna
 imprezy okolicznościowe.
4. W ramach projektu zapewnione jest pełne wyżywienie dla dzieci w trakcie pobytu
w przedszkolu.
§4
Kryteria wyboru uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie
1. Projekt adresowany jest do dziewczynek i chłopców zamieszkałych na terenie Krakowa i
miasta i gminy Wieliczka w wieku przedszkolnym.
2. Uczestnikami Projektu mogą być:
 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat
 dziewczynki i chłopcy zamieszkali na terenie Krakowa i miasta i gminy Wieliczka
3. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby (kryteria selekcji):
 Dziewczynka/chłopiec z niepełnosprawnością – fakt ten należy potwierdzić
stosowanym dokumentem;
 Rodzic/Rodzice/Opiekun z niepełnosprawnością – fakt ten należy potwierdzić
stosowanym dokumentem;
 Dziewczynka/chłopiec w wieku 3 lat
 Rodzice obydwoje pracują (w przypadku rodzica samotnie wychowującego – rodzic
pracuje)

 Dziewczynka/chłopiec ma rodzeństwo w przedszkolu Ekoskrzat.
4. Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych
dzieci następujących dokumentów:
 formularza zgłoszenia - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
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oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 w przypadku dziecka/rodzica/rodziców/opiekunów z niepełnosprawnością orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument.
Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
przedszkola sporządzą listę rekrutacyjną osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz
listę rezerwową.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które spełnią podstawowe kryteria
rekrutacji oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach dodatkowych kryteriów
pierwszeństwa (selekcji).
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, zostanie przyjęta
osoba z listy rezerwowej.
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu,
stanowią dokumentację projektową.
Dyrektor przedszkola może przeprowadzić postępowanie dodatkowe w celu zgromadzenia
danych uczestników niezbędnych do realizacji Projektu.
Druki: Regulamin, Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie wskazane w pkt 4 są dostępne
w Biurze Projektu, na stronie www przedszkola.
Termin składania dokumentów zostanie każdorazowo określony i podany do wiadomości
poprzez stronę www przedszkola.
Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest
równy dostęp dzieci obu płci, a także dzieci z niepełnosprawnościami.
W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach istnieje możliwość zwrócenia się do
rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o uzupełnienie.
Brak złożenia wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.

§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników
1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do:
 udziału w zaplanowanych w ramach projektu zajęciach,
 korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu.
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
 wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu (rodzic/opiekun
prawny w imieniu osoby niepełnoletniej),
 przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa,
 systematycznego uczestniczenia w zajęciach,
 przestrzegania punktualności,
 wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości 298,00 zł. Kwota ma charakter
ryczałtowy i nie jest uzależniona od liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu,
 udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie
Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

§6
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
1. Usprawiedliwione będą nieobecności dzieci spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami
losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami.
2. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela
o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
3. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. wydłużenie
okresu chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice
/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po
złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach, z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca obciąży Beneficjenta
(rodziców/opiekunów prawnych) pełnymi kosztami jego uczestnictwa w Projekcie.
5. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco
narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę Przedszkola.

§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
3. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na
skutek zmian w przepisach.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:
 decyzja Koordynatora Projektu/Dyrektora Przedszkola,
 wniosek o dofinansowanie projektu,
 kodeks cywilny,
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 r.
6. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie www
przedszkola.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia
2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

