REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Dobro dziecka jest naszym dobrem”
realizowanego w ramach projektu „Dobro dziecka jest naszym dobrem”
nr RPMP.10.01.02-12-0002/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2
Wychowanie przedszkolne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
§1
Definicje
1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a) Beneficjent Projektu – Anna Feliks prowadząca Niepubliczne Przedszkole „Akademia
Małego Człowieka” pod adresem 32-420 Gdów 1136, tel. 604 614 175;
b) Projekt – projekt pn. „Dobro dziecka jest naszym dobrem”, realizowany przez
Beneficjenta Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Działania
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
c) Rodzic/opiekun – opiekun prawny, ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do
udziału w Projekcie na podstawnie zasad ujętych w Regulaminie Rekrutacji i
Uczestnictwa;
d) Uczestnik projektu – odpowiednio: dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych
w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w
projekcie;
e) Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem;
f)

Biuro Projektu – Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Człowieka” pod adresem
32-420 Gdów 1136;
§2
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dobro dziecka
jest naszym dobrem” realizowanego przez Annę Feliks prowadzącą Niepubliczne
Przedszkole „Akademia Małego Człowieka” w ramach działania 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
2. Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2017r. – 31.08.2018r.
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3. Projekt składa się z zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci, realizowanych 5 razy w
tygodniu w godzinach otwarcia przedszkola tj. od godz. 7:00 do godz. 17:00 w
Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Małego Człowieka” pod adresem 32-420 Gdów
1136 w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2018r.
4. Projekt w szczególności obejmuje:
a) Zajęcia z nauczycielem- wychowawcą (5 razy w tygodniu w godzinach otwarcia
przedszkola tj. od godz. 7:00 do godz. 17:00 w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2018r. z
jednomiesięczną przerwą wakacyjną)
b) Język angielski rozszerzony (30 min zajęć
tygodniowo, w grupach nie
przekraczających 13 osób przez 10 miesięcy trwania projektu)
c) Muzykoterapia (20 minut zajęć tygodniowo dla dzieci młodszych i 30 minut
tygodniowo dla dzieci starszych przez 8 miesięcy trwania projektu)
d) Robotyka (30 minut zajęć tygodniowo dla dzieci najmłodszych, 45 minut zajęć
tygodniowo dla dzieci młodszych i 1 godzina tygodniowo dla dzieci starszych przez 8
miesięcy trwania projektu)
e) Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnego (30 minut
zajęć dwa razy w tygodniu dla dzieci młodszych i 1 godzina dwa razy w tygodniu dla
dzieci w starszych przez 8 miesięcy trwania projektu)
f)

Bajkoterapia (30 min zajęć tygodniowo, w grupach nie przekraczających 13 osób
przez 8 miesięcy trwania projektu)

g) Zajęcia logopedyczne (zajęcia indywidualne z logopedą po 30 minut dwa razy w
tygodniu przez 10 miesięcy trwania projektu dla wybranych w diagnozie dzieci)
5. Liczba beneficjentów ostatecznych przewidzianych w projekcie wynosi 25 dzieci w tym 13
chłopców (1 niepełnosprawny) i 12 dziewczynek (1 niepełnosprawna). Podział wynika z
demografii.
6. Zajęcia prowadzone będą według ustalonego wcześniej harmonogramu zajęć w
Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Małego Człowieka” pod adresem 32-420 Gdów
1136.
§3
Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni)
1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa,
zamieszkujących obszar województwa małopolskiego, w imieniu których działają rodzice
lub opiekunowie prawni.
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§4
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w dniach od 24.07.2017r. do 17.08.2017r.
W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu
rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.
3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator Projektu.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.08.2017r. do godz. 15:00.
5. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złożenie
dokumentacji rekrutacyjnej w Biurze Projektu pod adresem 32-420 Gdów 1136.
6. Dokumentacja rekrutacyjna, o której mowa w pkt. 5, składa się z:
a) Karty zgłoszenia dziecka do projektu zawierającej informacje weryfikujące możliwość
uczestniczenia w projekcie;
b) Deklarację uczestnictwa w projekcie;
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
(uczestnika projektu) na potrzeby projektu;
d) Formularz danych osobowych powierzonych do przetwarzania na potrzeby projektu;
7. Dokumenty określone w punkcie 6 należy złożyć w terminie określonym w punkcie
2 zgłoszenia, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 4 nie będą rozpatrywane.
8. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat może zostać poproszony
droga mailową, telefonicznie bądź pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji. W
przypadku nie uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 10 dni roboczych kandydat
może zostać skreślony z listy uczestników Projektu.
9. Dodatkowo kandydat może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez
siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.
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10. Dokumenty rekrutacyjne oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są na
stronie internetowej www.amcgdow.pl oraz w Biurze Projektu.
11. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie Karty Zgłoszenia
Dziecka wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
12. Warunkiem formalnym uczestnictwa dziecka w projekcie jest:
a) Wiek przedszkolny (zgodnie z przepisami prawa),
b) Zamieszkanie w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na terenie
województwa małopolskiego
13. Pod uwagę będzie brana również sytuacja społeczno-materialna rodziny, gdzie za spełnienie
każdego kryterium przyznawane będą odpowiednio punkty:
a) Zamieszkanie na terenie Gminy Gdów – 15 pkt;
b) Dziecko niepełnosprawne – 15 pkt;
c) Dziecko nie uczestniczącego dotychczas w wychowaniu przedszkolnym – 9 pkt;
d) Dziecko obojga rodziców pracujących na pełen etat – 8 pkt;
e) Dzieci z rodzin o dochodach netto na członka rodziny nie przekraczających 674 zł
netto (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia o dochodach) – 8 pkt;
14. W przypadku równych punktów za określone kryteria pod uwagę brana będzie kolejność
zgłoszeń.
15. Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne z
niniejszym Regulaminem.
16. Po analizie Kart Zgłoszeń do Projektu stworzona zostanie przez Koordynatora Projektu lista
rankingowa uczestników, z której pierwszych 25 dzieci będzie mogło skorzystać z
kompleksowego wsparcia proponowanego w ramach projektu.
17. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzone zastanie w dniu 18.08.2017r.
18. Osoby z listy rankingowej, które nie zmieszczą się na liście rankingowej zostaną alternatywnie
umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej
pod uwagę w pierwszej kolejności będą brane dzieci z listy rezerwowej.
19. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie
telefonicznie.
20. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana Umowa o Udziale w Projekcie.
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21. W przypadku rezygnacji lub skreślenie uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
22. Udział w projekcie wiąże się z koniecznością opłacania przez rodziców/opiekunów czesnego
od 7:00 do 14:00 w obniżonej do 125 zł/miesiąc, które przeznaczone będzie na pokrycie
wkładu własnego w projekcie.

§5
Skład Komisji Rekrutacyjnej
1. Komisja Rekrutacyjna składa się z:
a) Koordynatora Projektu (Dyrektora Przedszkola) – Przewodniczący Komisji;
b) Doradcy metodycznego – Członek Komisji;
c) Nauczyciela wychowania przedszkolnego w stopniu nauczyciela kontraktowego –
Sekretarz

§6
Zadania Komisji Rekrutacyjnej
1. Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu.
2. Wyjaśnienie rodzicom/opiekunom zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zatwierdzenie listy dzieci, które wezmą udział w Projekcie.
4. Podejmowanie decyzji o przyjęciu dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego
Człowieka”, w przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci spełniających kryteria.
5. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzone zostanie w dniu 18.08.2017r.

§7
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami
losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami.
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3. Rodzic/opiekun prawny dziecka na obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela o
przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
4. 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.
5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Projektodawca obciąży Beneficjenta
(rodziców/opiekunów prawnych) pełnymi kosztami jego uczestnictwa w Projekcie.
6. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osoby, które
rażąco naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub działają na szkodę
Przedszkola.

§8
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:
a) Decyzja Kierownika Projektu
b) Wniosek o dofinansowanie Projektu
c) Kodeks cywilny
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dzień ogłoszenia.
6. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.
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