REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„AKSON I KANGUREK Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w istniejących OWP w powiatach
Biłgorajskim i Zamojskim”
Nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20
§ 1. Informacje ogólne
1. Regulamin niniejszy określa proces rekrutacji i udziału w projekcie realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie
12.1 – Edukacja przedszkolna, zwany dalej projektem.
2. Beneficjentem (projektodawcą) jest GADUGADU CENTRUM TERAPEUTYCZNOREHABILITACYJNE Alicja Bosak (realizator).
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA- 494/RPLU.12.01.00-IZ.00-06-0017/2000, podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Lubelskiego.
4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku. Zajęcia
będą realizowane w niżej wymienionych przedszkolach. Usługi będą wykonywane od
poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30, w dni zajęć przedszkolnych.
5. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie i nauczyciele następujących
przedszkoli w Biłgoraju i Zamościu:
1) Przedszkole AKSON w Biłgoraju ul. Ogrodowa 14 ;
2) Przedszkole KANGUREK w Zamościu ul. Koszary19;
6. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji
przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości dla 55 dzieci oraz 9 nauczycieli z terenu Gminy
Biłgoraj i Zamość oraz miast Biłgoraj i Zamość poprzez :
1) zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
2) utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych,
3) wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
4) wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli,
5) wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
7. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
8. Udział w projekcie jest płatny w wysokości 100 zł miesięcznie.
§ 2. Oferowane formy wsparcia
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w okresie, o którym mowa w § 1 ust.4.

1.
2. Projekt zakłada zwiększenie miejsc dla dzieci w istniejących OWP, w tym specjalne i
integracyjne
1) Zwiększenie miejsc dla dzieci w istniejącym oddziale przedszkolnym AKSON w Biłgoraju
– grupa 14 dzieci;

2) Zwiększenie miejsc dla dzieci w istniejącym oddziale przedszkolnym KANGUREK w
Zamościu – grupa 41 dzieci;

3) Prowadzenie w ramach programu dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse
4)
5)
6)
7)

edukacyjne w edukacji przedszkolnej – dla 55 dzieci wg. Planów programowych;
Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć sensorycznych –
dla 55 dzieci wg. Planów programowych;
Dodatkowe zajęcia stymulujące centralny system nerwowy, a szczególnie korę
mózgową trening metodą Tomatisa - dla 55 dzieci wg. Planów programowych;
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z niepełnosprawnością, w tym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, wg. Planów programowych,
Prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z
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niepełnosprawnością oraz ich rodziny wg. Planów programowych,

8) Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w zakresie pracy z

dziećmi z dysfunkcjami – zdobycie kwalifikacji z zakresie terapii behawioralnej i Integracji
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Ilość dzieci w każdym przedszkolu ustalona jest na poziomie: 14 dzieci w przedszkolu AKSON
w Biłgoraju oraz 41 dzieci w przedszkolu KANGUREK w Zamościu.
3. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala realizator
projektu w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli, w których mowa w § 1 ust.5.
4. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć
oraz liczebności grup.
5. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia projektowe z dyrektorem danego przedszkola.
6. Dzieci mogą uczestniczyć we wszystkich rodzajach wsparcia.

1.

§ 3.Uczestnicy i uczestniczki projektu
Uczestnikiem/uczestniczką projektu mogą być wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym

§ 4.Rekrutacja
1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w sposób ciągły :
1) od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku.
2. Wymagania rekrutacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci określonych:
1) przedstawienie orzeczenia publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego lub
2) przedstawienie opinii publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie organizacji
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub
3) przedstawienie karty zgłoszenia dziecka, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
4) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie „.„ AKSON I KANGUREK Nowe miejsca edukacji
przedszkolnej w istniejących OWP w powiatach Biłgorajskim i Zamojskim”, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
5) złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
projektem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
6) złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka na
niekomercyjne potrzeby projektu załącznik nr 4.
7) Złożenie formularza rekrutacyjnego do projektu załącznik nr 5.

3. Wymagania rekrutacyjne( preferencje) dla rodziców/opiekunów dzieci uczestników projektu :
1) Miejsce zamieszkania gmina Biłgoraj i Zamość, miasta Biłgoraj i Zamość
PREFERENCJE :
2) Wiek(K/M osoby młode aktywne zawodowo
3) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(zaświadczenie/oświadczenie)
4) Osoby Samotnie wychowujące dzieci (oświadczenie)
5) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego
6) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
7) Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza
150%
8) Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy
Termin składania dokumentów – od 1 października 2021r.
4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym
formularzu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
5. Dokumenty określone w § 4 należy składać w gabinecie dyrektora poszczególnych
przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 5
6. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości płci.
7. W każdym z przedszkoli o których mowa w § 1 ust.5 zostanie powołana przez dyrektora
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przedszkola Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia rekrutacji na podstawie niniejszego
regulaminu.
8. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie
oraz listę rezerwową, biorąc pod uwagę warunki określone w § 2 i ilość miejsc projektowych w
danym przedszkolu.
9. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji w każdym z
przedszkoli oraz podanie do wiadomości zainteresowanych list osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w projekcie oraz list rezerwowych.
10. Dyrektor przedszkola po uzgodnieniu z Beneficjentem
zatwierdza listy dzieci
zakwalifikowanych do projektu i wywiesza listy zakwalifikowanych dzieci na tablicy ogłoszeń w
przedszkolu.
§ 5.Obowiązki uczestniczek i uczestników projektu
1. Rodzic/opiekun prawny, który zadeklarował uczestnictwo dziecka w projekcie jest zobowiązany
w szczególności :
1) zadeklarować zajęcia w jakich będzie uczestniczyło jego dziecko w ramach projektu i
zapoznania się z prawami i obowiązkami uczestników;
2) wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu;
3) przestrzegania niniejszego regulaminu;
4) udzielania wszelkich informacji, związanych z udziałem w projekcie, instytucjom zewnętrznym
zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego,
5) zapewnienia regularnego uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych w ramach projektu,
6) bieżącego informowania dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy udział dziecka w projekcie,
7) wypełniania ankiet ewaluacyjnych dla celów ewaluacji i monitorowania projektu;
2. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do :
1) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu, zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęć i podpisaną umową;
2) przestrzegania dyscypliny i porządku na zajęciach;
3) poszanowania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji projektu;
2. Udzielania wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
1) przerwania przez uczestnika/uczestniczkę udziału w zajęciach przedszkolnych,
2) poważnego naruszenia, podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu, zasad dyscypliny i
porządku lub ogólnie przyjętych norm zachowania,
3) celowego zniszczenia pomocy lub sprzętu dydaktycznego udostępnionego do zajęć
projektowych,
4) rezygnacji ze wsparcia w projekcie
3. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w projekcie realizator ma prawo zaproszenia do
projektu innego uczestnika, z listy rezerwowej.
§ 5.Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez realizatora projektu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane, przez realizatora projektu, w
formie pisemnej i wchodzą w życie po zapoznaniu z nimi uczestników projektu.
3. Regulamin niniejszy należy wywiesić na stronach internetowych przedszkoli, o których mowa w
§ 1 ust. 5 i zapoznać z nim uczestników i uczestniczki projektu.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do realizatora projektu
Zatwierdzono dnia: 01.10.2021r.
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