REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu Jedność w Gostyniu.”
Numer Projektu: LSI:RPWP.08.01.01-30-0143/17
Biuro Projektu: ul. Górna 1A; 63-800 Gostyń
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020.
Oś priorytetowa 8: Edukacja.
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.
Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.
§1
1. Regulamin określa zasady udziału w projekcie (wraz z najistotniejszymi informacjami
o projekcie, w tym dot. rekrutacji) „Zwiększenie dostępu do usług OWP poprzez

utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w niepublicznym przedszkolu Jedność
w Gostyniu” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
(projektodawcą) jest Niepubliczne Przedszkole Jedność. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do:
- 1 nowo zatrudnionego (w zw. z nowymi miejscami przedszkolnymi) nauczyciela,
- 10 dzieci w wieku 3 i 4 l. (2,5-l.w uzasadnionych przypadkach), które obejmą nowoutworzone
miejsca przedszkolne;
zam. woj. wielkopolskie zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2018 do 31.08.2019.
Zajęcia dodatkowe współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizowane będą w okresie
od 01.09.2018do 31.08.2019.
Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji
Koordynatora Projektu.

2. Beneficjentem
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§2
1. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz
zwiększenie jakości opieki 10 dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat, poprzez utworzenie 10 nowych
miejsc, oraz zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 10 dzieci w okresie od 01.09.2018do
31.08.2019r.
2. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizacje zadań:
1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i dofinansowanie działalności
bieżącej przez 12 miesięcy.
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące deficyty
i zwiększające szanse edukacyjne przez 10 m-cy.
3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki o dodatkowe zajęcia skierowane dla dzieci
z niepełnosprawnością przez 11 m-cy.
§3
1. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia dodatkowe:
a) dogoterapia- zajęcia stymulujące rozwój psycho-ruchowy, wzmacniające sferę emocjonalną
dziecka ( przełamujące nieśmiałość, nadwrażliwość dotykową ); eliminujące agresję i stres,
kształtujące empatię i rozwijające mowę;
b) tyfloterapia dla dzieci z niepełnosprawnością- stymulujące rozwój zmysłu wzroku,
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koncentrację, redukujące niewydolność psychiczną i fizyzcną oraz kompensujące deficyty
organu wzroku
c) terapia ruchowa dla dzieci z niepełnosprawnością- zajęcia przywracające sprawność ruchową,
redukujace defizyty motoryczne oraz wzmacniające możliwości rozwoju psychoruchowego
dziecka
Brak chęci udziału dziecka w zajęciach wymienionych w pkt. 1 rodzice jest jednoznaczne
z brakiem możliwości udziału dziecka w projekcie.
Zajęcia dodatkowe prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć.
Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć.
Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola.
Uczestnik projektu uczestniczy we wszystkich zajęciach dodatkowych.
§4

1. Uczestnicy projektu to:
- 1 nowo zatrudniony (w zw. z nowymi miejscami przedszkolnymi) nauczyciel.
- 10 dzieci w wieku 3 i 4 l. (2,5-l.w uzasadnionych przypadkach), które obejmą nowoutworzone
miejsca przedszkolne.
2. Głównym kryterium przyjęcia dzieci niepełnosprawnych będzie posiadanie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
3. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przedszkolnych, o przyjęciu
decydować będą (w kolejności):
1) wielodzietność rodziny;
2) niepełnosprawność dziecka;
3) niepełnosprawność rodzica;
4) niepełnosprawność obojga rodziców;
5) niepełnosprawność rodzeństwa;
6) samotne wychowywanie w rodzinie;
7) objęcie pieczą zastępczą.
4. Wniosek o przyjęcie zawiera m.in.:
1) imię, nazwisko, datę ur. oraz nr PESEL kandydata,
2) imiona i nazwiska rodziców,
3) adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców
5) kolejności wybranych przedszkoli;
5. Komisja stworzy listę podstawową dzieci przyjętych oraz listę rezerwową, z której Wnioskodawca
skorzysta w przypadku rezygnacji dziecka z listy podstawowej.
6. Informację o zakwalifikowaniu dziecka do projektu można będzie uzyskać w siedzibie Biura
Projektu lub telefonicznie pod numerem telefonu 601497909.
7. Rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników projektu potwierdzają udział w Projekcie poprzez
podpisanie następujących dokumentów:
 „Deklaracja udziału w projekcie”,
 „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
7. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez
rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w projekcie.
8. Rekrutacja odbywa się zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci, w zależności od
zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej.
9. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika projektu z udziału w Projekcie koordynator
szkolny podejmuje decyzję o uzupełnieniu grupy realizującej zadania, wykorzystując listę
rezerwową.
§5
Rodzic/opiekun dziecka- uczestnika projektu zobowiązuje się do:
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a) poniesienia wkładu własnego przez okres 12 miesięcy w wysokości 75 zł miesięcznie
b) regularnego i aktywnego uczestnictwa w projekcie na zasadach w nim określonych,
c) przestrzegania zapisów regulaminu projektu.
d) poddawania się monitoringowi służącemu kontroli realizacji projektu oraz jego ewaluacji
poprzez wypełnianie ankiet.
§6
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach dodatkowych, na które się zakwalifikował,
b) zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.
2. Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego uczestnictwa
w zajęciach w ramach projektu.
3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Projektu ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć realizatorowi, Dyrektorowi Przedszkola oraz
Koordynatorowi Projektu,
b) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby
c) projektu, informacji o postępach ucznia oraz konsultacji z nauczycielami prowadzącymi
zajęcia.
4. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
Uczestnika projektu w Projekcie,
d) udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania
i zachowaniu swojego dziecka.
§7
1. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę pedagoga.
2. Zostaną ubezpieczone od nieszcześliwych wypadków w polisie NNW.
§8
1. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji z ważnych
powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic (opiekun prawny) ucznia o rezygnacji powinien
poinformować koordynatora Projektu w formie pisemnej. W przypadku regularnego opuszczania
zajęć dodatkowych Uczestnik projektu może zostać wykluczony z udziału w Projekcie.
2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika projektu jego miejsce zajmuje osoba z listy
rezerwowej.
§9.
1. Aktualna treść regulaminu będzie dostępna w Biurze Projektu, które znajduje się w Przedszkolu
Jedność oraz na stronie internetowej Przedszkola.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 roku i obowiązuje do czasu
zakończenia realizacji Projektu.
3. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać
Koordynatorowi Projektu.
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