REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Edukacja przedszkolna- Inwestycją w przyszłość dziecka w Gminie Suchy Las”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach

projektu „Edukacja przedszkolna- Inwestycją w przyszłość dziecka w Gminie Suchy Las”.
2. Projekt jest realizowany przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą EDUBOX

Emilia Grzęda, prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Supełkowo” ul. Os. Poziomkowe 5 lok. 1,
62-002 Suchy Las na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPWP.08.01.01-30-0025/18
zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Nr osi Priorytetowej 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. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Projekt jest realizowany od dnia 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy wiejskiej
Suchy Las.
4. Celem głównym projektu jest wzrost liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Suchy Las poprzez
utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 14 dzieci w wieku przedszkolnym oraz
objęcie wsparciem w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji
2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy do 31.12.2020 r.
Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie:
www.supel.edu.pl
§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1. Beneficjent – EDUBOX Emilia Grzęda.
2. Projekt – RPWP.08.01.01-30-0025/18 „Edukacja przedszkolna- Inwestycją w przyszłość dziecka
w Gminie Suchy Las”.
3. Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna, dziecko/nauczyciel zakwalifikowane/y do udziału
w Projekcie.
4. Biuro Projektu – Os. Poziomkowe 5 lok. 1, 62-002 Suchy Las
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5. Miejsce realizacji projektu- Niepubliczne Przedszkole „Supełkowo” Os. Poziomkowe 5 lok. 1,

62-002 Suchy Las
6. Rodzic/opiekun- opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do udziału
w Projekcie.

§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami/czkami Projektu będzie:

2.

3.

4.

5.
6.

-14 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, w tym 9 dzieci w wieku 3-4 lat i 5 w wieku 5 lat,
w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością zamieszkujące obszar województwa wielkopolskiego, teren
wiejski należący do gminy Suchy Las w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
-dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia w nowoutworzonym
przedszkolu w gminie Suchy Las w ramach projektu, zgłaszający potrzebę podniesienia swoich
kwalifikacji;
-nowo utworzone przedszkole w ramach projektu, w gminie Suchy Las.
Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie
zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w projekcie, dotychczas objęte jak i nieobjęte edukacją
przedszkolną, spełniające następujące kryteria:
a. Wiek 3–5 lat,
b. Zamieszkiwanie na terenie gminy Suchy Las w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
c. Dostarczenie kompletu dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów.
Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są nauczyciele, którzy zgłosili chęć uczestnictwa
w projekcie, spełniający następujące kryteria:
a. Pomyślnie przeszli proces rekrutacji i są zatrudnieni w Przedszkolu Niepublicznym „Supełkowo”,
b. Dostarczenie kompletu dokumentów.
Rekrutacja dla nauczycieli będzie się odbywać od 01.08.2019 do 31.08.2019 .
Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku nauczycieli dokonuje się poprzez wypełnienie
i złożenie „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z załącznikami:
a. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
b. Oświadczenie uczestnika projektu
Nauczyciel/Rodzice/Opiekunowie prawni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie oraz spełnia/ją warunki uczestnictwa w nim określone.
Nauczyciel/Rodzice/Opiekunowie prawni jest/są świadomy/i odpowiedzialności, w tym
odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych
oświadczeń, na podstawie, których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
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7. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą małoletnią wymagana jest pisemna zgoda

rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.
§4
Zakres wsparcia
1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:

c)
d)
e)

f)

g)

a) Dostosowanie i modernizacja budynku, pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i innych
elementów niezbędnych do organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu Niepublicznym
„Supełkowo”.
b) Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 14 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, w tym 9 dzieci
w wieku 3-4 lat i 5 w wieku 5 lat, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością wychowania
przedszkolnego w okresie 01.09.2017-31.07.2020, w tym świadczenia dydaktyczne, opiekuńcze
i wychowawcze związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
realizacją zajęć dodatkowych realizowanych nieodpłatnie w godzinach od 07:00-17:30.
W ramach bieżącego funkcjonowania prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego 1x w tygodniu
po 60 minut .
Wyżywienie w projekcie jest nieodpłatne.
Zajęcia dodatkowe:
- Gimnastyka korekcyjna 1 x w tygodniu 60 minut zajęć,
- Zajęcia z logopedą 2 x w tygodniu 60 minut zajęć,
- Zajęcia z psychologiem 1 x w tygodniu 60 minut zajęć,
- Logorytmika 2 x w tygodniu 60 minut zajęć,
- Sensoplastyka 2 x w tygodniu 60 minut zajęć.
Podwyższenie kwalifikacji dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej
pracy.
Szkolenie
zostanie
zakończone
uzyskaniem
certyfikatu
potwierdzającego
nabycie/podwyższenie kwalifikacji.
Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym
równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.
§5
Procedury rekrutacji

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla

wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
2. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona od 1 sierpnia 2019 do 31 sierpnia 2019r.
3. Oferta udziału w projekcie jest skierowana do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym 3- 5 lat
zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Suchy Las.
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4. W przypadku wyczerpania 14 miejsc tworzona będzie lista rezerwowa (w razie zwolnienia miejsca

w grupie przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej wg kolejności z listy).
5. Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie będzie odbywała się na podstawie złożonego kompletu
dokumentów zgłoszeniowych i kryteriów projektowych.
6. Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:
a. Karta zgłoszenia dziecka, w tym oświadczenia uczestnika projektu;
b. Umowa O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH;
c. Zapoznanie się z regulaminem projektu, (podpisany regulamin projektu),
d. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeżeli dotyczy);
e. Kserokopia wyroku sądu dot. rozwodu/separacji lub aktu zgonu rodzica oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka, (jeżeli dotyczy);
7. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników zgodnie
z kryteriami projektowymi pierwszeństwo będą miały dzieci:
a. z wielodzietnej rodziny,
b. osoby z niepełnosprawnością.
8. Wyniki rekrutacji dzieci zaproszonych do projektu i lista rezerwowa zostanie podana do wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, kontakt telefoniczny, drogą
elektroniczną.
9. Rodzice dzieci przyjętych na dany rok szkolny zobowiązani są w ciągu 5 dni kalendarzowych od
wywieszenia listy przyjętych, otrzymania informacji drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego
do potwierdzenia woli korzystania z usług przedszkola oraz do podpisania umowy cywilno-prawnej
z EDUBOX Emilia Grzęda prowadzącym przedszkole. Brak potwierdzenia oraz niepodpisanie umowy
traktowane będzie, jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu oraz automatyczne
skreślenie z listy dzieci przyjętych na nowy rok szkolny. W przypadku rezygnacji uczestników
projektu, do udziału w projekcie zostanie zaproszone pierwsze dziecko z listy rezerwowej.
10. Istnieje możliwość ponownego przeprowadzenia rekrutacji w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.
Dodatkowy nabór we wskazanym powyżej przypadku odbędzie się w wrześniu na podstawie
kryteriów stosowanych przy pierwszym naborze.
11. Procedura rekrutacji w przypadku nauczycieli obejmuje:
1) Zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie oferty na odpowiednie zapytanie ofertowe na
stronie www.supel.edu.pl
2) Przesłanie CV na adres info.supel@gmail.com
3) Pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej,
4) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnieninia,
5) Podpisanie umowy o pracę z Beneficjentem,
6) Podpisanie deklaracji udziału Kandydata w projekcie, akceptacja warunków uczestnictwa
w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji
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projektu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu udokumentowania realizacji projektu,
akceptacja warunków zawartych w Regulaminie projektu, oświadczenie o prawdziwości
danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym,
7) Podpisanie umowy uczestnictwa przez Uczestnika.
12. Rekrutacja nauczycieli do Projektu trwa od 1.08.2019 do 31.08.2019
13. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne w Biurze Projektu. Dokumenty
zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura
Projektu.
§6
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci opieki przedszkolnej dla 14

2.
3.

4.

5.

dzieci sfinansowania bieżących kosztów utrzymania nowych miejsc edukacji przedszkolnej przez
okres 11 miesięcy, rozszerzenia oferty Przedszkola o zajęcia dodatkowe, szkolenia dla 2
pracowników Przedszkola z zakresu wykonywanej pracy.
Dzieci, biorące udział w Projekcie są zobowiązane do udziału w podstawie programowej oraz
zajęciach dodatkowych oferowanych w ramach projektu.
Uczestnik Projektu – nauczyciel, zobowiązany jest do:
 Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego
formach wsparcia,
 Potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
 Uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów,
 Odbioru certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach,
 Wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.
Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika projektu – dziecka, zobowiązani są do:
 Regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych dla niego
formach wsparcia,
 Wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.
Nauczyciel/rodzice/opiekunowie prawni jest/są zobowiązany/i do udzielania wszelkich informacji
związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania
8.1.1. Edukacja przedszkolna.
§7
Zasady monitoringu Uczestników Projektu
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1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich
2.
3.
4.

5.

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.
Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania
prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do
wprowadzenia w systemie SL2014.
Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza
osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych
osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został

zakwalifikowany.
2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji
o rezygnacji dziecka z udziału w projekcie.
3. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu,
Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty
usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku
naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.supel.edu.pl
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania

uczestników projektu - do celów związanych z projektem (umieszczenie zdjęć na stronie projektu
i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania
udzielanego wsparcia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia
umowy uczestnictwa lub umowy o świadczenie usług przedszkolnych zawarte z każdym
z uczestników projektu lub jego opiekunem prawnym, regulaminu oraz statutu Przedszkola.
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5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane są przez

Beneficjenta.
6. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
7. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.

………………………………………………………………………
Data, podpis Rodziców/Prawnych Opiekunów
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