
 

 

Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia nr 186/2021 

Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 26.10.2021 roku. 

w sprawie wprowadzenia regulaminów rekrutacji i uczestnictwa w  zajęciach 

dodatkowych  w ramach Projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie 

Dobczyce”.  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH  DLA DZIECI W RAMACH PROJEKTU 

„ROZWÓJ   EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ  W  GMINIE DOBCZYCE” 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W DOBCZYCACH 

§ 1 Informacje o projekcie 

1. Projekt „Rozwój edukacji Przedszkolnej w Gminie Dobczyce” realizowany jest 

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój 

Kształcenia Ogólnego, Podziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Gminy Dobczyce. 

3. Beneficjentem Projektu jest Gmina Dobczyce na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr RPMP.10.01.02-12-0245/19-00 z dnia 10.02.2020 roku. Umowa 

została zawarta pomiędzy Gminą Dobczyce a Małopolskim Centrum 

Przedsiębiorczości – wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

Województwa Małopolskiego, z  siedzibą w Krakowie.  

4. Realizatorami Projektu są: 

1) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach, pl. Zgody 9, 32-410 

Dobczyce; 

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach, Brzączowice 

186, 32-410 Dobczyce; 

3) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach, 

Dziekanowice 48a, 32-410 Dobczyce. 

5. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26 pok. 
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6. Celem projektu jest dostosowanie trzech Ośrodków Wychowania Przedszkolnego 

(dalej OWP) do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (dalej: DN),  

poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 

w  zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, rozwój 

u  dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników/czek oraz 

zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie 

Dobczyce”, zwanym dalej Projektem. 

2. Zajęcia projektowe realizowane będą od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Wszelkie informacje o Projekcie dostępne są w Biurze Projektu (§ 1 ust. 5) oraz 

u  Realizatorów Projektu określonych w §1 ust. 4, a także na ich stronach 

internetowych. 

5. Nadzór nad realizacją Projektu oraz rekrutacją do Projektu sprawuje koordynator 

Projektu wraz Dyrektorem placówki. 

6. Rekrutację do Projektu przeprowadza OWP będące Realizatorem Projektu. 

§ 3 Oferowane formy wsparcia 

1. Dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach Projekt przewiduje 

następujące formy wsparcia: 

 

I. Zajęcia z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: 

a) Robotyka z kodowaniem, 

b) Szachy, 

c) Język angielski. 

II. Zajęcia specjalistyczne: 

a) Zajęcia grupowe logopedyczne, 

b) Dodatkowe zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – indywidualne rewalidacyjne. 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa 
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1. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci spełniające łącznie następujące kryteria 

formalne: 

a) uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 1 w  Dobczycach. 

b) dla, których zostaną złożone podpisane przez opiekuna prawnego 

dokumenty rekrutacyjne tj.: 

− kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami, m.in. o niebyciu 

uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie  

w ramach RPO WM, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika 

są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści 

dla uczestnika projektu, 

− zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

− oświadczenie o spełnieniu kryteriów premiujących wraz z załącznikami: 

a) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, 

b)  dokumentacja wykazująca deficyty, dysfunkcje (np.*Orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych * dokumentacja własna OWP, 

*opinia psychologa, *opinia logopedy), 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru uczestników/czek spełniających 

kryteria, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie 

warunków rekrutacji, wskaźników i rezultatów. 

§ 5 Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 

1. Planuje się ciągłą rekrutację na zajęcia w okresie listopad 2021 – grudzień 2022 

2. Dokumenty rekrutacyjne: 

1) Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów na uczestników/czki projektu złożą 

dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych przez koordynatora projektu 

terminach. 

a) Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

b) Oświadczenie opiekuna uczestnika projektu stanowiące załącznik nr 2 

do  niniejszego regulaminu. 

2) Wzory dokumentów i formularzy są dostępne w Biurze Projektu, w sekretariacie 

Przedszkola oraz na stronach internetowych: Realizatorów Projektu oraz 

Beneficjenta. 

3) Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Przedszkola 

Samorządowego nr 1 w Dobczycach. 

4) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

się do projektu; 
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• Składane kwestionariusze osobowe oraz dokumentacja zostaną 

zweryfikowane i ocenione przez komisję rekrutacyjną. 

• Ze swoich prac komisja sporządzi protokół zawierający listę rankingową 

i  wyłoni dzieci z największą liczbą punktów oraz listę rezerwową. 

5) Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez 

Kandydata/Kandydatkę niniejszego regulaminu. 

3. Przebieg procesu rekrutacji: 

1) Dyrektor Przedszkola Zarządzeniem powołuje dwie osoby do Komisji 

Rekrutacyjnej  a sam jest przewodniczącym. 

2) Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie na podstawie niniejszego 

Regulaminu z zachowaniem następujących zasad: 

a) Równości i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z  niepełnosprawnościami oraz równości  szans kobiet i mężczyzn 

w  dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu; 

b) W przypadku większej liczby chętnych dzieci niż miejsc w projekcie 

rozstrzygająca będzie liczba punktów zdobyta za kryteria premiujące: 

A. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka – 3 punkty (na 

podstawie orzeczenia) 

B. Stwierdzone deficyty – 2 punkty (*Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych * dokumentacja własna OWP, 

*opinia psychologa, *l opinia logopedy). 

3) Składane kwestionariusze osobowe oraz dokumentacja zostaną zweryfikowane 

i  ocenione przez komisję rekrutacyjną, 

4) Na podstawie punktacji zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa. 

5) Dzieci z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji dzieci 

z   listy podstawowej.  

6) W przypadku gdy Kandydatki/Kandydaci na uczestnika/czkę projektu uzyskają 

taką samą liczbę punktów o pierwszeństwie decyduje liczba punktów zdobyta 

za  kryterium A, następnie B.  

Jeżeli dwoje dzieci uzyska równą liczbę punktów o pierwszeństwie zadecyduje 

w  pierwszej kolejności wiek dziecka a następnie kolejność zgłoszeń. 

7) Od  wyników rekrutacji będzie istniała możliwość odwołania do Dyrektora 

Przedszkola w ciągu siedmiu dni od utworzenia listy uczestników/czek/czek i jej 

opublikowania. 

4. Dziecko może przystąpić do udziału w Projekcie dopiero po podpisaniu umowy 

przez rodzica lub opiekuna prawnego o udziale w Projekcie.  

5. Koordynator przedszkolny jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie poinformować 

Koordynatora projektu o zmianach personalnych uczestników/czek projektu. 
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§ 6 Uczestnictwo w projekcie 

1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do bezpłatnego udziału w zajęciach 

dodatkowych. 

2. Opiekun prawny Uczestnik/kaczki projektu zobowiązany/a jest do: 

1) Przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2) Zapewnienia systematycznego uczestnictwa Uczestnika/czki w zajęciach 

projektowych, zgodnie z  ustalonym harmonogramem. 

3) Niezwłocznego, pisemnego usprawiedliwienia wszelkich nieobecności 

Uczestnika na  zajęciach, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia nieobecności oraz telefonicznego poinformowania Realizatora 

Projektu o przyczynach i przewidywanym terminie dalszej nieobecności, tj. 

nie później niż w ciągu 2 dni od nieobecności. 

4) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział 

Uczestnika/czki. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia 

wsparcia w realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Projektu, a także jego promocji. 

4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, 

które mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie 

mogły być znane Opiekunowi prawnemu Uczestnika/czki w momencie przystąpienia 

do Projektu. 

5. Uczestnik/czka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie może zostać skreślony 

z  listy uczestników w przypadku: 

1) Uzasadnionej rezygnacji udziału w Projekcie; 

2) Zaprzestania uczęszczania do Przedszkola biorącego udział w projekcie; 

6. Skreślenia dziecka z listy Uczestników Projektu dokonuje Koordynator Projektu 

na  wniosek Dyrektora Przedszkola. Na miejsce skreślonego ucznia Dyrektor 

Przedszkola po akceptacji Koordynatora projektu, przyjmuje następnego ucznia z 

listy rezerwowej. 

§ 7 Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia 

realizacji Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez 

Beneficjenta. 
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie reguły i zasady wynikające 

z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.  

6. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, sekretariacie 

Przedszkola oraz na stronach internetowych Realizatorów i Beneficjenta. 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy Dzieci ubiegających się o udział w projekcie. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu. 


