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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie:
Uśmiechnij się – idziemy do przedszkola!
§ 1 Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczestników w projekcie pn
„Uśmiechnij się – idziemy do przedszkola!”, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDAPOKL.09.01.01-12-030/10-00 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z
późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania
§ 2 Postanowienia ogólne
1. UŜyte w regulaminie zwroty oznaczają:
1) Organizator – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie,
ul. Okólna 113, 42-200 Częstochowa , Tel. 34 322 33 84, w partnerstwie z Gminą
Czarny Dunajec.
2) Projekt – projekt pn. „Uśmiechnij się – idziemy do przedszkola!” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŜetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
3) Uczestnik Projektu – dziecko w wieku przedszkolnym (3 – 5 lat), które po spełnieniu
wymogów określonych w Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w
projekcie.
4) Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego
dziecka, kandydata do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie
udziału i rekrutacji w Projekcie.
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2. ZałoŜenia Projektu:
1) Projekt będzie realizowany w okresie od 02 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2012r.
2) W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 125 dzieci w wieku przedszkolnym z
terenu Gminy Czarny Dunajec.
3)Biuro projektu znajduje się w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK z Oddziałami
Integracyjnymi w Czerwiennem, Czerwienne 245, 34-407 Ciche, Tel:18 2658134 , czynne
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.
§ 3 Rekrutacja uczestników projektu
Procedura rekrutacyjna:
1. Rekrutacja rozpocznie się od spotkań informacyjno-promocyjnych z mieszkańcami
Gminy Czarny Dunajec w miesiącu sierpniu 2010 oraz 2011 w miejscowościach:
Czerwienne, Piekielnik, Podczerwone oraz Stare Bystre.
2. Rekrutacja odbędzie się w następujących etapach:
a) przyjmowanie zgłoszeń, (do godz.13:00, 30 sierpnia 2010 oraz 2011 – decyduje
data wpływu – do Biura Projektu lub do sekretariatów poszczególnych Szkół
Podstawowych, w których mają siedzibę Punkty Przedszkolne)
b) weryfikacja formalna złoŜonych zgłoszeń,
c) sporządzenie listy uczestników Projektu, podanie do publicznej wiadomości
wyników rekrutacji,
d) w postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych,
które posłuŜą w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
3.Uczestnikami Projektu moŜe być dziecko w wieku przedszkolnym (ukończone 3 lata, nie
więcej niŜ 5 lat, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do nie więcej niŜ 10 lat) spełniające
następujące warunki:
a) Zamieszkuje na terenie województwa małopolskiego,
b) Rodzic lub opiekun prawny dostarczył komplet dokumentów, w określonym regulaminem
terminie,
4.Rekrutację dzieci do uczestnictwa w zajęciach objętych projektem prowadzą dyrektorzy
poszczególnych Szkół Podstawowych wraz z Koordynatorem oraz Kierownikiem projektu.
5. Zasady kwalifikowania do udziału w Projekcie opierają się na następujących kryteriach:
1. matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (potwierdzenie – oświadczenie według
przygotowanego wzoru) (6 ptk)
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2. matka lub ojciec posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji (potwierdzenie – zaświadczenie według przygotowanego wzoru)
(5 ptk)
3. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (potwierdzenie – oświadczenie według
przygotowanego wzoru) (4 ptk)
4. matka nie pracuje ze względu na opiekę nad dzieckiem (potwierdzenie – oświadczenie
według przygotowanego wzoru) (3 ptk)
5. oboje rodziców pracują zarobkowo (poświadczenie – zaświadczenie z pracy, z Krusu)
(2 ptk).
6. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej – oświadczenie według przygotowanego
wzoru) (1 ptk)
Poza kryteriami będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne do Integracyjnego Punktu
Przedszkolnego na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, przy czym grupa dzieci
niepełnosprawnych moŜe wynosić od 3 do 5 dzieci.
Kryteria będą brane pod uwagę po wypełnieniu kwestionariusza dostępnego w Biurze Projektu,
na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec – zakładka aktualności i po dostarczeniu
zaświadczeń, oświadczeń. O zakwalifikowaniu będzie decydować liczba punktów
wynikających ze spełnienia kryteriów, dopuszcza się sumowania punktów w przypadku
spełnienia więcej niŜ jednego kryterium. W przypadku przyznania równej liczby punktów
zadecyduje wysokość dochodów na jednego członka rodziny - preferencje uzyskają osoby o
niŜszych dochodach.
6.Nabór na zajęcia socjoterapeutyczne (logopedia, terapia, rehabilitacja) zostanie
przeprowadzony na podstawie badania przesiewowego. Nabór na terapię metodą Tomatisa
zostanie przeprowadzony na podstawie diagnozy i opinii pedagoga.
§ 4 Zakres wsparcia
1.Zajęcia przedszkolne będą się odbywać 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie (8:00 –
13:00), zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń grafomotorycznych oraz Metody Dobrego Startu. Zajęcia będą
prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do wychowania
przedszkolnego określone odrębnymi przepisami. Zajęcia będą się odbywać w 4 Punktach
Przedszkolnych w miejscowościach: Czerwienne, Piekielnik, Podczerwone oraz Stare
Bystre. W miejscowości Czerwienne zostanie utworzony Integracyjny Punkt Przedszkolny.
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2.Zajęcia socjoterapeutyczne – logopedia (2 godz. tygodniowo dla kaŜdego Punktu), zajęcia
terapeutyczne (2 godz. tygodniowo dla kaŜdego Punktu), zajęcia rehabilitacyjne (2 godz.
tygodniowo dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego).
3. Zajęcia edukacyjne – rozwijające: język angielski, religia, rytmika 30 min tygodniowo
dla kaŜdego Punktu.
4. Terapia metodą Tomatisa, przeznaczone dla 6 dzieci, wspomaga terapię logopedyczną,
łagodzi stres, ADHD, zaburzenia słuchu.
5.Festyn Rodzinny – podsumowanie projektu w 2 edycjach, czerwiec 2011 oraz 2012.
§ 5 Prawa i obowiązki uczestników
1.Uczestnicy zajęć nie ponoszą Ŝadnych kosztów z tytułu realizacji zajęć.
2.Udział w zajęciach jest obowiązkowy, kaŜdy uczestnik zobowiązany jest do
punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego kaŜdorazowo na liście
obecności w dzienniku zajęć.
3. Uczestnik projektu moŜe zostać skreślony z listy uczestników Punktu Przedszkolnego w
przypadku nieusprawiedliwionej 14-dniowej nieobecności, z zachowaniem następującej
procedury: 1. pisemne poinformowanie rodziców o moŜliwości skreślenia z listy, 2. w
przypadku braku usprawiedliwienia przekazanie pisemnej informacji o skreśleniu z listy.
4.Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych
wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu jak i udziału w procesie ewaluacji
nadzorowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym.
5.Uczestnik jest zobowiązany do bieŜącego informowania o zmianach w danych
teleadresowych.
6.Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1.Nadzór organizacyjny nad realizacją projektu sprawował będzie sprawowała Grupa Sterująca
Projektem Kierownik Projektu przy współpracy Dyrektorów poszczególnych placówek.
2.Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie Koordynator/Kierownik
Projektu przy współpracy Dyrektorów oraz nauczycieli/terapeutów prowadzących
poszczególne zajęcia/terapie.
3.Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu naleŜy przekazywać
do Koordynatora Projektu.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
5.Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 02 sierpnia 2010 r. i obowiązuje przez czas trwania
Projektu.

