Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz
doskonali umiejętności kadry wewnętrznej
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr RPOP.09.01.03-16-0008/17 Punkt
Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali
umiejętności kadry wewnętrznej.
2. Realizatorem projektu jest Niepubliczne Przedszkole i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek
z siedzibą w Głubczycach (48-100) przy ul. Aleja Lipowa 5.
3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach: Osi priorytetowej IX - Wysoka jakośd edukacji, Działania Rozwój edukacji,
Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
§2
Słownik pojęd
Ilekrod w Regulaminie mowa o:
1. Projekcie - należy przez to rozumied projekt Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek
podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej nr
RPOP.09.01.03-16-0008/17 realizowany w ramach: Osi priorytetowej IX - Wysoka jakośd edukacji,
Działania 9.1. Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2. Regulaminie - należy przez to rozumied Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Punkt
Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali
umiejętności kadry wewnętrznej.
3. Uczestniku projektu/Beneficjencie Ostatecznym - należy przez to rozumied osoby fizyczne
mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie
województwa opolskiego, na terenie miasta Głubczyce (teren wiejski wg załącznika Podział jednostek
przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji Degurba), które znajduje się poza
Aglomeracją Opolską.
4. Realizatorze projektu (Beneficjencie) - należy przez to rozumied Niepubliczne Przedszkole i Klub
Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek z siedzibą w Głubczycach (48-100) przy ul. Aleja Lipowa 5.
5. Biurze Projektu - należy przez to rozumied biuro projektu Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola
Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej
zlokalizowane w Głubczycach (48-100) przy ul. Lipowa 5.
6. Niepubliczne Przedszkole – należy przez to rozumied Niepubliczne Przedszkole i Klub Dziecięcy
"PICCOLINO"
Mariola
Paterek
z
siedzibą
w
Głubczycach
(48-100).
7. Osobach z niepełnosprawnościami - należy przez to rozumied osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 187.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
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§3
Zakres wsparcia w ramach projektu
1. W ramach projektu wsparcie skierowane jest do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, na
terenie miasta Głubczyce (teren wiejski wg załącznika Podział jednostek przestrzennych
województwa opolskiego wg klasyfikacji Degurba), które znajduje się poza Aglomeracją Opolską
zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi
priorytetowej IX - Wysoka jakośd edukacji, Działania 9.1. Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3
Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020, Naboru III).
2. W ramach projektu oferujemy wsparcie skierowane bezpośrednio do dzieci w wieku
przedszkolnym, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), uczęszczające do OWP (w tym z grup defaworyzowanych)
w zakresie nabycia kompetencji kluczowych z kreatywności (rytmiki) i/lub kompetencji społeczno –
emocjonalnych i/lub logopedii oraz wsparcie dla nauczycieli pracujących w OWP w zakresie nabycia
kompetencji z kreatywności (rytmiki) i/lub kompetencji społeczno – emocjonalnych.
§4
Rekrutacja Uczestników projektu
1. W projekcie mogą uczestniczyd osoby, które spełniają jeden z następujących warunków (kryteria
formalne - weryfikowane będą na podstawie Karty zgłoszenia dziecka, zwaną dalej Formularzem
zgłoszeniowym do projektu (w przypadku dzieci)/Formularza zgłoszeniowego (w przypadku
nauczycieli):
☐ osoba mieszkającą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa
opolskiego, na terenie miasta Głubczyce (teren wiejski wg załącznika Podział jednostek
przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji Degurba), która znajduje się poza
Aglomeracją Opolską;
☐ osoba pracującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa
opolskiego, na terenie miasta Głubczyce (teren wiejski wg załącznika Podział jednostek
przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji Degurba), która znajduje się poza
Aglomeracją Opolską;
☐ osoba uczącą się w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa
opolskiego, na terenie miasta Głubczyce (teren wiejski wg załącznika Podział jednostek
przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji Degurba), która znajduje się poza
Aglomeracją Opolską.
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 44 dzieci w wieku przedszkolnym oraz
4 nauczycieli spełniających kryteria formalne. Liczba ta może zostad zmieniona w przypadku
wystąpienia szczególnych okoliczności związanych z realizacją projektu.
3. W przypadku przekroczenia wymaganej liczby Uczestników, osoby spełniających kryteria
formalne, ubiegające się o udział w projekcie, umieszczone zostają na liście rezerwowej. Dopuszcza
się zakwalifikowanie do otrzymania wsparcia kolejnej osoby z listy rezerwowej w szczególności
w przypadku skreślenia Uczestnika z listy, rezygnacji z udziału w projekcie.
4. Kryteria rekrutacyjne uwzględniają charakterystykę grupy docelowej oraz postulaty polityki
równości płci, równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
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§5
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym, opublikowana na stronie
internetowej projektu i będzie trwad aż do przyjęcia wymaganej liczby Uczestników. W przypadku
braku wolnych miejsc Rodzice/Opiekunowie/Nauczyciele wychowania przedszkolnego zostaną
umieszczeni na liście rezerwowej. Termin rozpoczęcia udziału w projekcie określa data podpisania
Oświadczenia uczestnika projektu.
2. Rodzice/Opiekunowie Dziecka/Nauczyciele wychowania przedszkolnego ubiegający się
o uczestnictwo w projekcie składają w jego imieniu we właściwym terminie:
a. Kartę zgłoszenia dziecka, zwaną dalej Formularzem zgłoszeniowym do projektu (w przypadku
dzieci)/Formularz zgłoszeniowy (w przypadku nauczycieli) - wzór stanowi załącznik nr 1 do
regulaminu;
b. Oświadczenie Uczestnika projektu, który jest jednocześnie Deklaracją uczestnika w projekcie wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu;
3. Dokumenty rekrutacyjne można składad osobiście lub przesład pocztą:
Biuro projektu Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi kompetencje
kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej
Ul. Aleja Lipowa 5, 48-100 Głubczyce.
4. Realizator projektu podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu osób spełniających wymogi
formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych oraz kolejności zgłoszeo. Realizator projektu
ustala listę rankingową oraz listę rezerwową. Następnie telefonicznie powiadamia o zakwalifikowaniu
do uczestnictwa w projekcie.
5. Rodzic/Opiekun Dziecka/Nauczyciel wychowania przedszkolnego zakwalifikowanego do udziału
w projekcie jako Beneficjent Ostateczny niezwłocznie wypełnia Oświadczenie uczestnika projektu
z dniem przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.
6. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej, proponuje się udział osobie
następnej z listy w kolejności, aż do skutku. W przypadku braku osób na liście rezerwowej
przeprowadzona zastaje rekrutacja uzupełniająca na zasadach określonych w § 4 i § 5.
7. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu.
§6
Obowiązki Uczestnika
1. Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
b. zapoznania się z niniejszym Regulaminem;
c. udziału w monitoringu i badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w czasie trwania i po
zakooczeniu projektu;
d. bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid
jego dalszy udział w projekcie (np. zmiana nazwiska, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nr
telefonu i adresu e-mail itp.);
e. złożenia podpisu na liście obecności.
§7
Monitorowanie Uczestników
1. Celem realizacji projektu jest nabycie kompetencji kluczowych przez dzieci w zakresie
kreatywności (rytmiki) i/lub kompetencji społeczno – emocjonalnych i/lub logopedii oraz nabycie
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kompetencji przez nauczycieli w zakresie kreatywności (rytmiki) i/lub kompetencji społeczno –
emocjonalnych. W związku z tym po zakwalifikowaniu do projektu każdy
z Uczestników podpisuje Oświadczenie uczestnika projektu. W ramach Oświadczenia Uczestnik
oświadcza, iż przystępuje do projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie możliwośd monitorowania statusu Uczestników w trakcie
trwania udziału w projekcie w szczególności poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
3. Realizator projektu będzie monitorował status Uczestników po zakooczeniu ich udziału
w projekcie.
§8
Powrót do projektu
1.

Uczestnik projektu, który zrezygnował z udziału w projekcie i przed rezygnacją korzystał ze
wsparcia przez okres krótszy niż 24 miesiące, może złożyd ustny wniosek
o przywrócenie statusu Uczestnika projektu.
2. Realizator projektu może wyrazid zgodę na przywrócenie statusu Uczestnika projektu pod
następującymi warunkami spełnionymi łącznie:
a. Uczestnik w momencie powrotu do projektu spełnia wszystkie kryteria uczestnictwa
w projekcie opisane w § 4 ust. 1;
b. wsparcie będzie kontynuowane maksymalnie do 31.01.2020r.
3.
W przypadku pozytywnej zgody o przywrócenie statusu Uczestnika projektu, Uczestnik
kontynuuje udział w projekcie zgodnie z Regulaminem.
§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej.
Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
Regulamin może ulec zmianie.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia dziecka, zwana dalej Formularzem zgłoszeniowym
do projektu (w przypadku dzieci)/ Formularz zgłoszeniowy (w przypadku nauczycieli)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika projektu, który jest jednocześnie Deklaracją
uczestnika w projekcie
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