Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:
„Twoje Przedszkole w Alwerni” nr RPMP.10.01.02-12-0188/17

§1
Informacja o Projekcie
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestniczek oraz zasady uczestnictwa w
Projekcie pt. „Twoje Przedszkole w Alwerni”, zwanym dalej Projektem.
Projekt:
• realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje,
Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1. Wychowanie przedszkolne
- ZIT;
• współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego;
• realizowany jest w gminie Alwernia przez W3A.PL Spółka z o.o. w partnerstwie z Gminą
Alwernia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2019 r.;
• Biuro Projektu znajduje się w województwie małopolskim.
§2
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1.

Uczestnikiem/uczestniczką Projektu mogą zostać:
Dzieci zamieszkujące gminę Alwernia
Dzieci w wieku 3 - 4 lata, nieobjęte wychowaniem przedszkolnym (w zakresie zapewnienia
edukacji przedszkolnej dla dzieci nowoprzyjętych)
• Dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Kwaczale
(w zakresie zajęć dodatkowych)
2.
Priorytetowo traktowane będą dzieci osób długotrwale bezrobotnych,
dzieci
z rodzin o niskich dochodach, dzieci wychowywane przez samotne matki lub ojców, z rodzin
wielodzietnych, dzieci rodziców niepełnosprawnych, dzieci objęte pieczą zastępcza. Dodatkowo
uczestnikiem/uczestniczką projektu mogą być również dzieci posiadające zaświadczenie o
niepełnosprawności.
3.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu warunków określonych w §2 p.1 niniejszego
regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu:
•
Kwestionariusza osobowego
•
Deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie
•
Oświadczenia uczestnika Projektu
•
Oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z treścią regulaminu
•
Kserokopii zaświadczeń/oświadczeń Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków
Pomocy Rodzinie, Urzędów Pracy i policyjnych (jeśli dotyczy)
•
Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica
•
Kserokopii zaświadczenia lekarskiego (jeśli dotyczy)

•
•
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4.

Dokumenty rekrutacyjne wymienione w §2 p.2 niniejszego regulaminu będą dostępne na
stronie www.w3a.pl, w zakładce „Projekty”, podzakładce „RPO Małopolskie 10.1.2”, oraz w
formie papierowej w Biurze Projektu, Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale, a także
dystrybuowane podczas spotkań z rodzicami.
5.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty.
6.
Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane
dokumenty.
7.
Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie
spełnienia ww. kryteriów formalnych z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci rodziców, o
których mowa w §2 p.2.,a następnie biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń
8.
Rekrutacja prowadzona będzie przez Koordynatora Projektu wraz z Dyrektorem placówki.
9.
Rekrutacja uczestników/uczestniczek Projektu odbędzie się na podstawie kryteriów
wymienionych w §2 p.1.
10. Na podstawie kompletu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, złożonych w biurze
Projektu wyłonionych zostanie 25 dzieci w wieku 3-4 lata (w dniu przystąpienia do Projektu),
które wezmą udział w Projekcie w zakresie utworzenia nowego Oddziału Przedszkolnego
oraz 50 dzieci w wieku przedszkolnym obecnie uczęszczających do przedszkola w zakresie
zajęć dodatkowych.
11. Aby zapewnić wykonalność Projektu zostanie utworzona lista rezerwowa
uczestników/uczestniczek.
12. W przypadku, gdy do udziału w Projekcie zgłosi się większa liczba osób niż zaplanowano,
pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które zdobędą największą liczbę punktów
rekrutacyjnych (kryterium punktowego wg skali 0-1 pkt.).
Kryterium oceny (skala: 0 pkt. „NIE”, 1 pkt. „TAK”)
1. Czy rodzina, w której wychowuje się dziecko jest rodziną o niskich dochodach?
a) tak
b) nie
2. Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną?
a) tak
b) nie
3. Czy jest Pan/Pani osobą samotnie wychowującą dziecko?
a) tak
b) nie
4. Czy rodzina w której wychowuje się dziecko jest rodziną wielodzietną?
a) tak
b) nie
5. Czy jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną?
a) tak
b) nie
6. Czy dziecko jest objęte pieczą zastępczą?
a) tak
b) nie
13. Powyższe kryteria oceny zostaną zweryfikowane na podstawie kserokopii
zaświadczeń/oświadczeń Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy
Rodzinie, Urzędów Pracy i policyjnych czy też zaświadczenia lekarskiego.
14. Na podstawie sumy punktów uzyskanych z wypełnionych kwestionariuszy osobowych
kandydatów i kandydatek wyłoniona zostanie odpowiednia grupa docelowa dzieci.
§3
Zasady rekrutacji

1.

•
•

Sposoby rekrutowania uczestników/uczestniczek Projektu:
dystrybucja plakatów i ulotek na terenie gminy Alwernia
dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie www.w3a.pl, w zakładce „Projekty”,
podzakładce „RPO Małopolskie 10.1.2”, oraz w formie papierowej w Biurze Projektu,
Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale, a także dystrybuowane podczas spotkań z
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2.

rodzicami.
Rekrutacja składa się z następujących etapów:
•
Złożenie przez rodziców kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych
wymienionych w §2 niniejszego regulaminu w Biurze Projektu;
•
Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatora Projektu oraz Dyrektora
placówki;
§4
Kwalifikacja uczestników/uczestniczek Projektu

1.

a)
•
•
b)
2.

3.

4.

O zakwalifikowaniu do Projektu będą decydowały następujące kryteria:
kryteria formalne:
złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §2 niniejszego regulaminu
spełnienie kryteriów wymienionych w §2 niniejszego regulaminu
kolejność zgłoszeń.
Rezultatem
przeprowadzonej
rekrutacji
będzie
wyselekcjonowanie
grupy
uczestników/uczestniczek (w sumie 70 dzieci), która weźmie udział w projekcie „Twoje
Przedszkole w Alwerni”.
W przypadku nie spełnienia wymagań rekrutacji rodzic reprezentujący dziecko zostanie
poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień
formalnych, dziecko zostanie skreślone z listy uczestników. Na miejsce skreślonej osoby
kwalifikowane będą pierwsze osoby z listy rezerwowej.
O zakwalifikowaniu dzieci do Projektu rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo
lub osobiście w przedszkolu.
§5
Prawa uczestnika/uczestniczki Projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:
Nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu zajęciach;
Korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu (w przypadku
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie dzieci);
3.
Do opieki między i poza zajęciowej w każdym dniu zajęć (tj. czas na mycie rączek, czytanie
bajek, drzemkę, posiłki, czas wolny na zabawę własną, rozwijanie własnej kreatywności – bez
animacji).
1.
2.

§6
Obowiązki rodzica uczestnika/uczestniczki Projektu
Rodzic uczestnika/uczestniczki Projektu zobowiązuje się do:
1.
Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
2.
Uczestnictwa jego dziecka w co najmniej 80% zajęć grupowych w ramach Projektu;
3.
Bieżącego informowania Koordynatora/ki Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić dalszy udział dziecka w Projekcie;
4.
Bieżącego informowania o zmianie statusu swojego dziecka (spełnienia warunków zapisanych
w §2 p.1).
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§7
Zakres wsparcia
1.

•
•
•
•
•
•
•
•
2.
3.

4.

Program zajęć obejmuje:
Cykl zajęć edukacyjno-wychowawczych - dla 25 dzieci, od poniedziałku do piątku w dni
robocze, w godzinach 6:30 – 16:00.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 2 dzieci ze wczesnym wspomaganiem
Zajęcia logorytmiczne dla 70 dzieci
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla 70 dzieci
Zajęcia rozwijające rozwój psychoruchowy dla 70 dzieci
Zajęcia sensoryczne dla 70 dzieci
Zajęcia matematyczne dla 70 dzieci
Zajęcia kreatywne (kulinarne, teatralne) dla 25 dzieci
Aktualny harmonogram zajęć będzie dostępny w Biurze Projektu oraz zostanie przekazany
rodzicom dzieci biorących udział w Projekcie.
W przypadku przerwania udziału w Projekcie z winy uczestnika/uczestniczki lub niedotrzymania
wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby,
rodzic dziecka zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem
przyczyny.
Koordynator/ka Projektu rozpatruje oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie
i w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Projektodawca ma prawo
dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach.

Alwernia, 01 sierpnia 2018r.
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