
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.: 

„Radosne przedszkole w Gminie Sławków” 

 

realizowanym przez Gminę Sławków w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego w ramach poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej – konkurs 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników/Uczestniczek Projektu pn.: „Radosne przedszkole w Gminie Sławków”. 

2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

3. Beneficjentem Projektu jest Gmina Sławków. 

4. Biuro Projektu mieści się w Urząd Miasta Sławkowa, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków. 

5. Realizacja projektu będzie się odbywała w MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W SŁAWKOWIE, zwanych dalej 

Realizatorem. 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: 

Beneficjent – Gmina Sławków, 

Realizator Projektu – Miejskie Przedszkole w Sławkowie, 

Biuro Projektu – Urząd Miasta Sławkowa, ul. Łosińska 1 1, 41-260 Sławków, 

Uczestnik/-czka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie (dziecko w wieku 

przedszkolnym) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, 

bezpośrednio korzystająca ze wsparcia projektu, 

Zespół projektowy – osoby zaangażowane w realizację projektu na czele z Koordynatorem Projektu , 

Partner projektu- FUTURE AGNIESZKA GORZYŃSKA 

Komisja Rekrutacyjna – Koordynator Projektu, dyrektor przedszkola oraz Partner projektu. 

 

§ 3 

CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA 

 

1. Celem jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej 

w Gminie Sławków w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku, poprzez poszerzenie oferty zajęć 

dodatkowych, doposażenia w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli. 

2. Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy przedszkola biorącego udział w projekcie. 

3. Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021 roku. 

 

 



 
§ 4 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie i złożenie podpisanych dokumentów 

rekrutacyjnych osobiście lub drogą elektroniczną w formie przesłanego skanu na adres mailowy 

Realizatora.  

2. Beneficjent określa termin rekrutacji i umieszcza stosowną informację na swojej stronie 

internetowej oraz przekazuje stosowną informację o rekrutacji przedszkolu biorącemu udział w 

Projekcie. 

3. Rekrutacja do projektu jest zamknięta-wsparciem objęte są wszystkie dzieci z przedszkola objętego 

wsparciem. Kryteria formalne: posiadanie statusu przedszkolaka-1pkt; podpisanie deklaracji-1pkt. 

Kryterium premiujące będą punktowane dzieci: zgodnie z opinią pedagoga o szczególnej potrzebie 

objęcia wsparciem–do 5pkt. 

4. Proces rekrutacji, jak i wszystkie działania w Projekcie będą przebiegać zgodnie z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn, każdy z potencjalnych uczestników będzie miał jednakowy dostęp do 

zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, przynależność etniczną, 

pochodzenie, wyznawaną religię, sytuację finansową, a w przypadku udziału w projekcie osób z 

niepełnosprawnościami będą zapewnione odpowiednie warunki uczestnictwa. 

5.Kandydat/-ka stanie się Uczestnikiem/Uczestniczką projektu z chwilą podpisania Deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia uczestnika/-czki Projektu przez rodzica/opiekuna prawnego 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć. 

6.Uczestnicy mogą skorzystać z kilku form wsparcia, według własnych potrzeb i możliwości. 

15.Poprzez zgłoszenie udziału w projekcie Uczestnik/-czka, prawny opiekun Uczestnika/-czki wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Beneficjenta, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie 

Uczestnicy/Prawni opiekunowie Uczestników przyjmują do wiadomości, że Beneficjent jest 

administratorem danych osobowych oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne. 

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Każdy Uczestnik/-czka ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował. 

2. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola uczestniczącego w Projekcie. 

3. Zajęcia dodatkowe przewidziane w projekcie nie były realizowane i finansowane w przedszkolu w 

takim samym zakresie od co najmniej 12 m-cy i zwiększą szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

wyrównywania stwierdzonych deficytów. 

3. Zajęcia dodatkowe będą realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola, 

określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ust. o systemie oświaty. 

4. Zajęcia dodatkowe będą mogły być kontynuowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po 

zakończeniu realizacji Projektu. 

5. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem i dotyczą kwestii 

kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszk. 

6. Uczestnik/-czka ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w przydzielonych 

formach wsparcia. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych np. w przypadku 



 
choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem, np. usprawiedliwieniem 

rodzica/opiekuna prawnego. 

7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet i formularzy związanych z realizowanym 

projektem. 

8. Uczestnik/-czka projektu zobowiązani są do bieżącego informowania Dyrekcji Przedszkola i/lub Biura 

Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie. 

9. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, m.in. z przyczyn 

natury zdrowotnej, zmiany przedszkola, przeprowadzki itp. i wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna 

prawnego Uczestnika/-czki pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. Po otrzymaniu przez 

Beneficjenta oświadczenia o rezygnacji Uczestnik/-czka zostaje skreślony z listy uczestników. 

10. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/-czki z listy uczestników projektu w 

przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników 

projektu podejmuje Beneficjent w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola, o czym poinformuje 

uczestnika Projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Gmina Sławków zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji 

zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Beneficjent w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o 

wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz w Miejskim Przedszkolu w 

Sławkowie.  

 

 

 

 

             Podpis osoby upoważnionej 

        ………………………………………………………… 


