Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do Projektu:
„Wyrównajmy szanse z AWP”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 – Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Wyrównajmy
szanse z AWP” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 – Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
2. Podstawą prawną obowiązywania Regulaminu jest w szczególności:
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn
zm.);
 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).
§2
Definicje
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Projektodawca – Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOGWARM;
2. Projekt – projekt „Wyrównajmy szanse z AWP” realizowany przez Stowarzyszenie Oświatowo –
Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM we wsparciu finansowym Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki,
Działanie 2.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;
3. Rodzic – ojciec, matka lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka,
kandydata do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i
uczestnictwa w Projekcie oraz ojciec, matka lub opiekun prawny Uczestnika Projektu – beneficjenta
ostatecznego;
4. Uczestnik Projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie zostało
zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, beneficjent ostateczny;
5. Biuro Projektu – ul. Jagiellońskiej 8, 10-271 Olsztyn.
6. Miejsce realizacji Projektu – siedziba przedszkola „Publiczne przedszkole nr 16”, ul. Jacka Kuronia
2, 10-165 Olsztyn.
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§3
Informacje ogólne
1. Projekt „Wyrównajmy szanse z AWP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 – Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
2. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii”
LOG-WARM z siedzibą: ul. Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn.
3. Realizacja Projektu trwa w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 roku.
4. Biuro Projektu zorganizowane jest w siedzibie Stowarzyszenia Oświatowo – Edukacyjnego
„Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM przy ulicy Jagiellońskiej 8, 10-271 Olsztyn.
5. Projekt obejmuje teren miasta Olsztyn.
6. Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci
w wieku 3-5 lat z miasta Olsztyna w okresie od 01.07.2017 roku do 30.06.2019 roku poprzez
organizację pełnej opieki przedszkolnej i zajęć wyrównawczych w zakresie stwierdzonych
deficytów. Osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe poprzez realizowanie celów
szczegółowych, którymi są:




zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez objęcie opieką 50 dzieci z
Olsztyna w wieku 3–5 lat z rodzin o obniżonym statusie materialnym, w okresie od 01.07.2017
roku do 30.06.2019 roku;
zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci z Olsztyna w wieku 3–5
lat, w okresie od 01.07.2017 roku do 30.06.2019 roku poprzez realizację zajęć dodatkowych w
przedszkolu „Publiczne przedszkole nr 16” w Olsztynie;
zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci z Olsztyna w wieku 3–5
lat, w okresie od 01.07.2017 roku do 30.06.2019 roku poprzez dokształcenie kadry i
podniesienie kompetencji 4 nauczycieli.

7. W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:







zajęcia dodatkowe – robotyka,
zajęcia dodatkowe – tańce,
zajęcia dodatkowe – rytmika,
zajęcia dodatkowe – logopeda,
zajęcia dodatkowe – gimnastyka korekcyjna,
wyżywienie – śniadania, obiady, podwieczorki.

8. Wszelkie informacje o Projekcie dostępne będą w Biurze Projektu.
9. Udział Uczestników Projektu w Projekcie jest bezpłatny, finansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązku Rodzica/Opiekuna należy opłacanie
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wyprawek papierniczych w wysokości 50 zł/semestr (koszt może ulec zmianie) oraz kosztów
wycieczek i wyjazdów organizowanych dla dzieci.

§4
Rekrutacja dzieci do udziału w Projekcie
1. Rekrutacja będzie odbywać się na zasadzie powszechnej dostępności, w sposób bezstronny z
poszanowaniem równości stron.
2. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązku Rodzica/Opiekuna należy wniesienie rocznej
składki ubezpieczeniowej na poczet ubezpieczenia NNW.
3. Rekrutacja dzieci do Projektu rozpocznie się 10 lipca 2017 r. i będzie trwała do 24 lipca 2017 roku.
4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani wszyscy uczestnicy, którzy
wyrazili chęć udziału w projekcie i nie zostaną wykorzystane wszystkie miejsca w projekcie,
przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający, poza terminem rekrutacji. Możliwe jest przyjęcie
zgłoszonego dziecka, pod warunkiem złożenia przez rodzica wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych oraz spełniania warunków udziału w projekcie. W celu uzupełnienia grupy
uczestników projektu w roku szkolnym, stworzona zostanie lista rezerwowa, z której rekrutowani
będą uczestnicy w sytuacji pojawienia się wolnych miejsc w projekcie.
5. Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są dzieci, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa w
Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego Do Projektu w Biurze Projektu
lub u dyrektora przedszkola w Miejscu Realizacji Projektu, w określonym Regulaminem terminie
oraz spełniają następujące warunki:
1) dziecko, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola musi być w przedziale wiekowym 3-5 lat:
a) kończy 3 lata w roku, w którym rozpoczyna udział w projekcie,
b) i nie ukończony 5 rok życia w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o przyjęcie do
przedszkola;
2) dziecko zamieszkuje na terenie miasta Olsztyna;
3) rodzice dostarczyli komplet wymaganych Regulaminem dokumentów (złożone dokumenty nie
podlegają zwrotowi).
6. W celu objęcia projektem maksymalnej liczby dzieci z opisanej grupy, przyjęte dziecko może być
zrekrutowane tylko raz do projektu.
7. W procesie rekrutacji do Projektu będą brane pod uwagę – zgodne z polityką horyzontalną Unii
Europejskiej Równość Szans (podczas trwania całego projektu) – następujące kryteria dodatkowe:
a) dochód rodziny (kryterium pierwszeństwa) – 50 pkt przy dochodzie równym lub niższym
674,00 zł (od 01.11.2017 – 754,00 zł) na osobę w rodzinie; 30 pkt przy dochodzie wyższym niż
674,00 zł (od 01.11.2017 – 754,00 zł) na osobę w rodzinie;
b) informacje o deficytach rozwojowych bądź społecznych dziecka – 30 pkt;
c) dziecko nie uczestniczyło wcześniej w edukacji przedszkolnej – 20 pkt.
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§5
Dokumenty Rekrutacyjne
1. W trakcie naboru do Projektu rodzice zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących,
obowiązkowych dokumentów:
1) Formularz Zgłoszeniowy/Rekrutacyjny Do Projektu „Wyrównajmy szanse z AWP” stanowiący
Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu;
2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Wyrównajmy szanse z AWP” stanowiąca Załącznik nr 2
niniejszego regulaminu;
3) Oświadczenia: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu pn.
„Wyrównajmy szanse z AWP” oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku, stanowiące
Załącznik nr 3 i 4 niniejszego regulaminu;
4) Oświadczenie rodzica/opiekuna lub zaświadczenie od lekarza i/lub psychologa i/lub z poradni
psychologiczno – pedagogicznej i/lub MOPS/GOPS, lub inne dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium dodatkowego.
2. Dokumenty rekrutacyjne wymienione w ust. od 1 do 4 pkt. 1 §5 przyjmowane będą w Biurze
Projektu lub u dyrektora przedszkola w Miejscu Realizacji Projektu od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 – 15:00 do 24.07.2017 r. Można je również wysłać na adres Biura Projektu:
Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM, ul.
Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn lub na adres przedszkola: „Publiczne przedszkole nr 16”, ul. Jacka
Kuronia 2, 10-165 Olsztyn (liczy się data doręczenia dokumentów).
3. W przypadku braku pełnej dokumentacji, Komisja Rekrutacyjna może wezwać rodziców do ich
uzupełnienia.
4. Nie złożenie kompletu wymaganych dokumentów lub nie uzupełnienie ich po wezwaniu wyklucza
z udziału w Projekcie.
§6
Procedura Rekrutacyjna
Procedura rekrutacyjna obejmować będzie następujące czynności:
1. złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w terminie określonym niniejszym Regulaminem;
2. weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym oraz spełnienia kryteriów merytorycznych
rekrutacji uczestników projektu dokonana przez Komisje Rekrutacyjną, w której w skład wchodzi:
dyrektor przedszkola „Publiczne przedszkole nr 16” oraz v-ce prezes Stowarzyszenia LOG – WARM;
3. wyłonienie beneficjentów ostatecznych przez Komisje Rekrutacyjną;
4. decyzja w sprawie rekrutacji jest ostateczna. Od postanowienia Komisji Rekrutacyjnej nie
przysługuje odwołanie.
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§7
Wyniki Rekrutacji
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną o tym powiadomione przez Komisję
Rekrutacyjną do dnia 28.07.2017 r. telefonicznie i/lub mailowo i/lub osobiście (kontakt w Biurze
Projektu lub Miejscu Realizacji).
2. Do Projektu zostaną zakwalifikowane dzieci według kryteriów określonych w §4.
§8
Wymagane dokumenty uczestnika Projektu
1. Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci zakwalifikowane podczas rekrutacji, których rodzice
przed rozpoczęciem zajęć złożyli:
a) Deklaracje Uczestnictwa w Projekcie - stanowiącą Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu;
b) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji i projektowych – stanowiące Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu;
c) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiące
z Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu;
d) umowę dotyczącą uczestnictwa w Projekcie, stanowiącą Załącznik nr 5 niniejszego
Regulaminu.
2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i są przechowywane w Biurze Projektu.
3. Brak wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.
§9
Obowiązki rodziców dzieci przyjętych do Projektu
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w Projekcie są zobowiązani do:
1. uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i informacyjnych organizowanych przez
Stowarzyszenie LOG-WARM i dyrekcję przedszkola „Publiczne przedszkole nr 16” w ramach Projektu
oraz udziału w innych działaniach określonych przez Kierownika Projektu, mających wpływ na jego
efektywne wdrażanie;
2. wypełniania ankiet dotyczących uczestnictwa w Projekcie oraz przedkładania dokumentów
niezbędnych do realizacji Projektu;
3. zgłaszania wychowawcy przedszkolnemu prowadzącemu zajęcia:
a) przyczyn nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych;
b) rezygnacji z uczestnictwa dziecka w Projekcie – niezwłocznie w formie pisemnej;
c) innych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dziecka, funkcjonowanie przedszkola lub
prawidłowa realizacje Projektu.
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§ 10
Uczestnictwo w działaniach Projektu
1. Każdy Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany jest do udziału
we wszystkich zajęciach. Absencja na zajęciach nie może przekroczyć 20 % czasu trwania zajęć w
danym roku szkolnym, z wyjątkiem okresów choroby dziecka udokumentowanej zaświadczeniem
lekarskim lub usprawiedliwieniem rodzica w formie pisemnej.
2. W przypadku nie uczęszczania Uczestnika Projektu na zajęcia przez okres 2 tygodni i braku
informacji o przyczynach nieobecności od Rodzica dziecko może zostać skreślone z listy
uczestników Projektu.
3. W przypadku przedłużającej się absencji następuje skreślenie z listy uczestników Projektu. O fakcie
takim uczestnik zostaje poinformowany pisemnie.
4. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania może być uzasadniona jedynie ważnymi
powodami osobistymi .
5. Działania w ramach Projektu „Wyrównajmy szanse z AWP” są bezpłatne i współfinansowane z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Dzieci uczęszczające do przedszkola otrzymują posiłki, których koszt przygotowania jest
współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Dzieci uczęszczające do przedszkola są wyposażane w wyprawki papiernicze, których koszt zakupu
pokrywają rodzice/opiekunowie (koszt 50 zł/semestr; koszt może ulec zmianie) oraz uczestniczą w
różnego rodzaju wycieczkach i wyjazdach, na których zgodę wyrażają oraz pokrywają ich koszt
rodzice/opiekunowie.
§ 11
Skład Komisji Rekrutacyjnej
1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a) dyrektor przedszkola;
b) v-ce prezes Stowarzyszenia LOG – WARM.
§ 12
Zasady Pracy Komisji Rekrutacyjnej
1. Podstawa pracy Komisji Rekrutacyjnej będą dokumenty rekrutacyjne złożone przez rodziców dzieci
ubiegających się o przyjęcie do przedszkola.
2. Komisja Rekrutacyjna pracuje w oparciu o przyjęte kryteria rekrutacyjne określone w § 4.
3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
1) listy podstawowe dzieci przyjętych do przedszkola;
2) listy rezerwowe dzieci (nieprzyjętych z powodu braku miejsc);
3) listy dzieci nieprzyjętych.

Projekt „Wyrównajmy szanse z AWP” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020

§ 13
Postanowienia Końcowe

1. O przyjęciu dzieci w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola wraz z v-ce prezesem
Stowarzyszenia LOG – WARM, biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji z § 4.

2. Regulamin może być zmieniony przez projektodawcę w porozumieniu z kierownikiem projektu w
miarę potrzeb.

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać projektodawcy
lub kierownikowi projektu.

4. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Biurze Projektu, czyli siedzibie Stowarzyszenia Oświatowo – Edukacyjnego „Przyjaciele Nauki na
Warmii” LOG-WARM, przy ul. Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn oraz w siedzibie przedszkola
„Publiczne Przedszkole nr 16”, ul. Jacka Kuronia 2, 10-165 Olsztyn.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r..
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