REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE

„Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń”

WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
Priorytet 2 Kadry dla gospodarki
Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie
pt. „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń ” o numerze RPWM.02.01.00-28-0013/18
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1. Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem projektu (Wnioskodawcą) jest Hanna Wasiak Dom Rozwoju Malucha
Promyczek. Biuro projektu znajduje się w przy ul. Irysowej 5, 10-687 Bartąg. Godziny
otwarcia biura: 8:30-16:30
Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią
niniejszego regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień.
Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany
został w § 4 niniejszego regulaminu
Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:
 Beneficjent/Wnioskodawca – Hanna Wasiak Dom Rozwoju Malucha Promyczek
 Projekt – przedsięwzięcie pt. „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń” o
numerze RPWM.02.01.00-28-0013/18 realizowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
 Uczestnik projektu/UP/Beneficjent Ostateczny/BO – należy przez to rozumieć osobę
zakwalifikowaną do udziału w projekcie (dziecko/nauczyciel/rodzic) zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą
z wdrażanej pomocy
 Dziecko - należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Przedszkola Dom
Rozwoju Malucha Promyczek
 Dziecko z niepełnosprawnością - dzieci uczęszczające do Przedszkola Dom Rozwoju
Malucha Promyczek, które posiadają opinię/orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności
 Nauczyciel/pomoc nauczyciela – należy przez to rozumieć nauczycieli oraz kadrę
wspierającą i organizującą proces nauczania, zatrudnionych w Przedszkolu Dom
Rozwoju Malucha Promyczek
 Rodzic – należy przez to rozumieć rodziców i/lub opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających do Przedszkola Dom Rozwoju Malucha Promyczek
Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest kierownik projektu Hanna
Wasiak tel. 664 229 770, email: kontakt@zlobek-przedszkole.pl
W celu sprawnego realizowania projektu z kierownikiem projektu współpracuje specjalista ds.
płatności , rekrutacji i monitoringu Tomasz Londoński
Rozstrzyganie spraw, które nie są objęte niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii
kierownika projektu.

§2
Informacje o projekcie
1. Projekt „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń” o numerze RPWM.02.01.00-280013/18 realizowany jest przez Hanna Wasiak Dom Rozwoju Malucha Promyczek,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki,
Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Projekt „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń” realizowany jest na podstawie
umowy RPWM.02.01.00-28-0013/18-00 podpisanej z Województwem WarmińskoMazurskim.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.10.2019.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Olsztynie i
Stawigudzie poprzez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz
upowszechnienie edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług
edukacyjnych przez Ośrodek wychowania przedszkolnego oraz wsparcie tej placówki poprzez
dostosowanie jej oferty do rzeczywistych potrzeb 98 dzieci (53 dziewczynki, 45 chłopców), 4
nauczycielki i 10 rodziców (10 kobiet) w okresie 01.09.2018-31.10.2019 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny
Projekt obejmuje wsparciem:
 Przedszkole Dom Rozwoju Malucha Promyczek
 98dzieci (53 dziewczynki, 45 chłopców) uczęszczających do ww. szkół,
 4 nauczycielki zatrudnione w Przedszkolu Dom Rozwoju Malucha Promyczek
 10 rodziców, w tym 10 kobiet, których dzieci uczęszczają do Przedszkola Dom
Rozwoju Malucha Promyczek
Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla:
A. Dzieci
 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego
 Warsztaty taneczne
 Warsztaty teatralne
 Warsztaty plastyczne
 Warsztaty muzyczne
 Zajęcia zwiększające zdolność analitycznego myślenia
 Wyjazd do Ptasiej Akademii
 Wyjście do planetarium
 Język angielski
 Filharmonia
B. Nauczycieli
 Szkolenie z metod aktywnych w nauczaniu pojęć matematycznych w przedszkolu
 Szkolenie z zakresu gier dydaktycznych w edukacji matematycznej
 Szkolenie z zakresu kodowania, programowania, i rozwijania logicznego
myślenia w edukacji elementarnej
 Szkolenie z zakresu rozwijania twórczego myślenia z wykorzystaniem narzędzi
TOC
 Szkolenie z zakresu Piktogramów- zabawy matematyczne, detektywistyczne i
językowe z wykorzystaniem piktogramów
 Szkolenie z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 Szkolenie z zakresu gier rozwijających zdolności matematyczne ii ogólną
sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych
C. Rodziców
 Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w sieci
 Szkolenie z psychologiem
§3

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Warunki organizacji i uczestnictwa w projekcie
Udział w projekcie dzieci:
a) Wsparciem zostaną objęte wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Dom
Rozwoju Malucha Promyczek oraz dzieci nowoprzyjęte do przedszkola (w przypadku
rekrutacji uzupełniającej patrz dalej punkt
b) W przypadku zrekrutowania do projektu na nowe miejsca przedszkolne większej liczby
dzieci niż prognozował projekt utworzona zostanie lista rezerwowa, z której pozyskiwane
będą dzieci w razie rezygnacji zakwalifikowanych uczestników oraz zastosowane zostaną
dodatkowe kryteria naboru:
 Dzieci matek/ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnego egzystowania
(+5pkt)
 Dzieci z rodzin wielodzietnych (+5pkt)
 Osoby z niepełnosprawnością (+5pkt)
 Dzieci z rodzin z trudną sytuacją finansową (+5pkt)
 Dzieci, które nie uczestniczą w żadnej formie edukacji przedszkolnej (+5pkt)
 Dzieci wywodzące się z rodzin o najniższym dochodzie przypadającym na członka
gospodarstwa domowego
c) W przypadku zbyt dużej liczby osób z taką samą ilością punktów pod uwagę będzie brana
kolejność zgłoszeń
Udział w projekcie rodziców/opiekunów:
Wsparciem zostaną objęci chętni rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola
Dom Rozwoju Malucha Promyczek
Udział w projekcie nauczycieli:
a) Wsparciem zostaną objęci 4 nauczyciele pracujący w Przedszkolu Dom Rozwoju
Malucha
b) Nauczyciele będą zobowiązani do uzasadnienia potrzeby przeszkolenia ich w konkretnym
zakresie wpisującym się w diagnozę przedszkola.
c) W przypadku zgłoszenia się do projektu większej liczby nauczycieli zostaną zastosowane
kryteria dodatkowe:
 Ocena przez dyrektora placówki
 Stopień umiejętności nauczyciela
 Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub
złożenie w Biurze Projektu przez potencjalnego Uczestnika:
a) Karty rekrutacyjnej dziecka (zał. 1A lub 1B) lub Karta rekrutacyjna nauczyciela (zał. 1C)
lub Karta rekrutacyjna rodzina/opiekuna (zał. 1D),
b) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU dotyczące przetwarzania danych
osobowych
c) Deklaracja Uczestnictwa (zał. 3)
Dokumenty wymienione w § 3 pkt 4 dostępne są na stronach internetowej przedszkola
http://www.zlobek-przedszkole.pl /, a także w Biurze Projektu i stanowią załączniki do
niniejszego regulaminu.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwych
formularzach, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem uczestnika.
Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy
będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia
lub uzupełnienia dokumentów.

9. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat zostanie
poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień
formalnych, kandydat zostanie skreślony z listy uczestników projektu. Na miejsce skreślonego
kandydata wchodzą osoby z listy rezerwowej, którą Projektodawca przygotuje w przypadku
większej liczby zgłaszających się do projektu niż przewidzianych miejsc w projekcie.
10. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.
Nie złożenie przez Kandydata wszystkich wymaganych dokumentów skutkuje utratą przez
niego prawa udziału w projekcie.
11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
12. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych
grozi odpowiedzialność karna z art. 286 Kodeksu Karnego
§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny. Proces rekrutacji rozpocznie się w październiku
2018r. Dokumenty rekrutacyjne dzieci i nauczycieli należy złożyć do dnia 22.10.2018 r.
Dokumenty rekrutacyjne rodziców należy złożyć do dnia 28.02.2018 r.
2. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację uczestników do projektu prowadzi Specjalista
ds. płatności, rekrutacji i monitoringu.
3. Beneficjenci Ostateczni będą informowani o rekrutacji za pomocą: spotkań informacyjnych
z rodzicami, informacji umieszczanych na stronie internetowej przedszkola.
4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a. wypełnienie dokumentów określonych w § 3 pkt 4 i dostarczenie lub przesłanie do Biura
Projektu,
b. weryfikacja złożonych dokumentów,
c. sporządzenie listy uczestników projektu,
d. przesłanie poczta elektroniczną lub telefonicznie informacji do wszystkich osób, które
zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.
5. Po zrekrutowaniu 100% uczestników projektu powstanie lista rezerwowa. W przypadku nie
zebrania pełnej grupy rekrutacja zostanie wydłużona do czasu zapełnienia wszystkich
dostępnych miejsc.
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§5
Prawa i obowiązki Uczestników projektu
Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.
Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu
zadaniach
i szkoleniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Wnioskodawca.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na
poszczególnych etapach realizacji Projektu.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu
w czasie jego trwania.
Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej
z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru
materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych
przez Wnioskodawcę a związanych z realizacją Projektu.

7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych,
w przypadku dzieci do uczestnictwa w minimum 60% zajęć, pod rygorem skreślenia z listy
uczestników.
8. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych
osobowych czy danych dot. zamieszkania.
9. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do Projektu
oraz uczestnictwa w podjętych działaniach.
§6
Zasady realizacji i rodzaje form wsparcia dla dzieci
1. Utworzenie nowych miejsc
2. Zajęcia w ramach projektu mają na celu zwiększenie kreatywności, logicznego myślenia oraz
przedsiębiorczości dzieci uczęszczających do Przedszkola Dom Rozwoju Malucha Promyczek
3. Zajęcia dla dzieci będą prowadzone w 6 grupach wiekowych
4. Dzieci będą uczestniczyć w następujących formach wsparcia:
 Warsztaty taneczne 1h w tygodniu przez 36 tygodni
 Warsztaty teatralne 1 h w tygodniu przez 36 tygodni
 Warsztaty plastyczne 1 h w tygodniu przez 36 tygodni
 Warsztaty muzyczne 1 h w tygodniu przez 36 tygodni
 Zajęcia zwiększające zdolność analitycznego myślenia:
− Eksperymenty 1h w tygodniu przez 36 tygodni
− Robotyka z lego 1 h w tygodniu przez 36 tygodni
− Szachy 1h w tygodniu przez 36 tygodni (2 grupy-dzieci w wieku 4-5 lat)
− Fizyka dla smyka 1h w miesiącu 9 miesięcy
 Wyjazd do teatru lalek w Olsztynie (4 spotkania)
 Wyjazd do Ptasiej Akademii (2 spotkania)
 Wyjście do planetarium (2 spotkania)
 Język angielski (2 razy w tygodniu 0,5h)
 Filharmonia (9 spotkań)
§7
Zasady realizacji i rodzaje form wsparcia dla nauczycieli
1. Szkolenia dla nauczycieli wynikają z potrzeby doskonalenia umiejętności, kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacji sprzyjających
kształtowaniu i rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych
2. Nauczyciele będą uczestniczyć w następujących szkoleniach:

Szkolenie z zakresu metod aktywnych w nauczaniu pojęć matematycznych w
przedszkolu (4h dydaktyczne)

Szkolenie z zakresu gier dydaktycznych w edukacji matematycznej (4h dydaktyczne)

Szkolenie z zakresu kodowania, programowania i rozwijania logicznego myślenia w
edukacji elementarnej (4 h dydaktyczne)

Szkolenie z zakresu rozwoju twórczego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC (6h
dydaktycznych)

Szkolenie z zakresu piktogramów- zabaw matematycznych, detektywistycznych i
językowych z wykorzystaniem piktogramów( 6 h dydaktycznych)

Szkolenie z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych ( 4h dydaktyczne)

Szkolenie z zakresu gier rozwijających zdolności matematyczne oraz ogólną sprawność
intelektualną dzieci (8h dydaktycznych)
3. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:








ETAP I - Zakres - zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej
do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany
ocenie,
ETAP II - Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany
w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy
w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
ETAP III - Ocena - przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
ETAP IV - Porównanie - porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena)
z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

§8
Zasady realizacji i rodzaje form wsparcia dla rodziców
1. Wsparcie dla rodziców ma na celu podniesienie ich kompetencji w zakresie właściwego
wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające się
problemy w tym zakresie oraz motywowania dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań
2. Rodzice będą uczestniczyć w następujących formach wsparcia (10UP):
 Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w sieci obejmuje – obejmuje 8 godzinne szkolenie
w zakresie profilaktyki bezpiecznego internetu oraz zagrożeń związanych
z nowoczesnymi technologiami teleinformacyjnymi. Poruszone zostaną m. in. tematy:
o Zrozumieć Internet – zagrożenia płynące z nowych mediów-( omówienie
fenomenu Internetu w życiu młodzieży, najnowsze trendy aktywności on-line:
prostytucja, uwodzenie, agresja, portale społecznościowe, informacje związane
z korzystaniem przez dzieci z nowoczesnych technologii);
o Mediatyzacja życia dzieci( urodzeni z myszka i komórką w ręku, „inny” model
rozwoju, przyswajania informacji, rady dla rodziców, omówienie czasu
spędzanego przed telewizorem i Internetem oraz korzystania z telefonów
komórkowych ,wieku dostępu do mediów, wpływu na codzienne życie, wpływ
agresywnych gier na życie codzienne dzieci)
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§9
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2018r.
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie
w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów
programowych.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik
Projektu w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także przepisy
wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej:
http://www.zlobek-przedszkole-olsztyn.pl/
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

Przygotował
Specjalista ds. płatności, rekrutacji i monitoringu

Tomasz Londoński
Olsztyn, 02.10.2018r.

Zatwierdził
Kierownik projektu
Hanna Wasiak
Olsztyn, 02.10.2018r.

