
 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie 

„POZYTYWKA- pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” 

 
§1 Informacje o projekcie 

1. Projekt „POZYTYWKA- pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” nr 

RPDS.10.01.04-02-0001/17 realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.4 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 ,,Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. Poddziałanie:                       

10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW .            

2. Miejsce realizacji projektu: Niepubliczne Przedszkole ,,Frajda”, ul Galla Anonima 3, 58-

100 Świdnica. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem następujące gminy: Gmina Świdnica (gmina wiejska), 

Gmina Świdnica ( gmina miejska), Gmina Świebodzice (gmina wiejsko-miejska), Gmina 

Jaworzyna Śląska (gmina wiejsko-miejska), Gmina Marcinowice (gmina wiejsko-miejska), 

Gmina Żarów (gmina wiejsko-miejska). 

4. Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 29.02.2020.  

5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz 

zasady uczestnictwa w projekcie „POZYTYWKA- pozytywne zmiany w edukacji 

przedszkolnej”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Rekrutację do projektu przeprowadzi Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka „AGUGU” i 

będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w projekcie 17 dzieci w wieku przedszkolnym.  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnik projektu musi spełniać następujące warunki formalne łącznie:  

- zamieszkiwać na terenie jednej z następujących gmin: Gmina Świdnica (gmina wiejska), 

Gmina Świdnica ( gmina miejska), Gmina Świebodzice (gmina wiejsko-miejska), Gmina 

Jaworzyna Śląska (gmina wiejsko-miejska), Gmina Marcinowice (gmina wiejsko-miejska), 

Gmina Żarów (gmina wiejsko-miejska). 

- być dzieckiem w wieku przedszkolnym według ustawy Prawo Oświatowe.  

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt 1 

niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w miejscu realizacji projektu formularza 

rekrutacyjnego w terminie określonym w § 4 pkt 1.  

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest również złożenie wraz formularzem 

rekrutacyjnym w terminie określonym w § 4 pkt 1 wymaganego kompletu dokumentów, tj.:  

- karty zgłoszenia dziecka; 

- kserokopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu);  

- zgody na przetwarzanie danych osobowych;  



 

 

 

- podpisanego Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie;  

- podpisanego regulaminu placówki. 

4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym 

formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego 

uczestnika.  

5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy 

będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności 

poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.  

6. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie z 

kryterium grupy docelowej projektu. 

 

§ 4 Zasady rekrutacji 
1. Proces rekrutacji będzie odbywał się sukcesywnie, I etap rozpocznie się 23 lipca 2018r. i 

potrwa do 6 sierpnia 2018 (tj.11 dni roboczych), jeśli w tym okresie zbierze się 17 

uczestników projektu, rekrutacja zostanie zakończona, a kolejne osoby deklarujące chęć 

udziału w projekcie będą zapisywane na listę rezerwową. Lista rezerwowa nie przekroczy 30 

nazwisk (kolejne osoby nie będą już wpisywane).  

2. Organizację procesu rekrutacji prowadzi koordynator projektu.  

3. Terminy rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej 

www.agugu.dlaprzedszkoli.eu oraz we wszystkich narzędziach promocji (materiały 

promocyjne oraz prasa lokalna).  

4. Sposoby informowania Beneficjentów ostatecznych o rekrutacji:  

- kontakt osobisty, 

- ogłoszenia w prasie lokalnej,  

- plakaty, ulotki, 

- komunikaty na stronie internetowej www.agugu.dlaprzedszkoli.eu 

5. W przypadku nie zebrania się grupy uczestników określonej w §2 w w/w terminach, 

zostanie ogłoszony II etap naboru do projektu na stronie internetowej 

www.agugu.dlaprzedszkoli.eu. 

6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:  

a. rozmowy kwalifikacyjnej;  

b. wypełnienia wszystkich wymaganych dokumentów, 

c. weryfikacja złożonych dokumentów;  

d. selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej oraz ze względu na liczbę 

punktów otrzymanych za poszczególne kryteria wg następujących wag: 

- dziecko w wieku przedszkolnym- 1 pkt, 

- dziecko zamieszkałe na Osiedlu Zawiszów- 2pkt, 

- dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców pracuje na Osiedlu Zawiszów- 2 pkt, 

- dziecko zamieszkujące na terenach wiejsko- miejskich- 2 pkt, 

- dziecko z niepełnosprawnością- 3 pkt, 

- dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności- 3 

pkt, 

- dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola Frajda, żłobka nr 2 

lub do SP nr 1- 2 pkt, 

- dziecko wychowywane przez samotnego rodzica- 1 pkt, 

http://www.agugu.dlaprzedszkoli.eu/
http://www.agugu.dlaprzedszkoli.eu/
http://www.agugu.dlaprzedszkoli.eu/


 

 

 

- dziecko posiadające rodzeństwo- 1 pkt, 

- dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy ( po okresie 

wychowywania dziecka)- 1 pkt. 

e. Sporządzenie i ogłoszenie listy przyjętych dzieci;  

7. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów do projektu zostanie 

zakwalifikowane dziecko starsze. 

8. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne w zaakceptowaniem 

niniejszych procedur.  

  

§ 5 Kwalifikacja uczestników projektu/Warunki przyjęcia dziecka 
1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:  

A. Kryteria formalne:  

- złożenie w miejscu realizacji projektu poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego 

wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w § 3 pkt 3 stanowiącymi uzupełnienie 

formularza rekrutacyjnego najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2018r. do godz.17.00. 

- spełnienie kryteriów wymienionych w §3 niniejszego regulaminu,  

B.Wynik selekcji ze względu na kryterium grupy docelowej wymienionej w §3 pkt 1 oraz §4 

pkt 6d niniejszego regulaminu.  

2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy dzieci które 

rozpoczną edukację przedszkolną w Niepublicznym Przedszkolu ,,Frajda” w Świdnicy. 

3. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat zostanie 

poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień  

formalnych, kandydat zostaje skreślony z listy uczestników. Na miejsce skreślonego 

kandydata wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji.  

 

§ 6 Prawa Uczestnika Projektu 
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:  

- bezpłatnej edukacji przedszkolnej, 

- bezpłatnych zajęć dodatkowych oferowanych w ramach projektu, 

- bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg Rozporządzenia z dn.28.08.2017r. 

- bezpłatnych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wg rozumienia 

Rozporządzenia z dn.24.08.2017r. 

- bezpłatnych szkoleń w ramach podnoszenia kompetencji, 

- zgłaszania uwag i oceny świadczonych usług edukacyjnych.  

 

§ 7 Obowiązki Uczestnika Projektu 
1. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:  

- złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,  

- zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w formie 

oświadczenia,  

- zapoznania się z treścią regulaminu placówki i poświadczenia tego faktu w formie 

oświadczenia, 

- wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet i oświadczeń wymaganych na potrzeby 

projektu,  



 

 

 

- bieżącego informowania Personelu projektu o wszystkich zmianach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w projekcie, 

- wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu, 

- wyrażenia zgody na poddanie się kontroli w ramach projektu, 

- uczestnictwa w organizowanych szkoleniach dla nauczycieli. 

 

§ 8 Nowa grupa przedszkolna w ramach projektu „POZYTYWKA- pozytywne zmiany 

w edukacji przedszkolnej” 
1. W ramach projektu ,,POZYTYWKA- pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” 

 objętych edukacją przedszkolną zostanie 17 dzieci w wieku 3 lat.  

2. Placówka otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. W 

ramach zajęć edukacyjnych proponujemy dzieciom m.in.: 

 - realizację podstawy programowej – dostosowaną do wieku i potrzeb dziecka, 

 - gimnastykę korekcyjną 1 raz w tygodniu, 

 - dogoterapię 1 raz w miesiącu, 

 - elementy programowania 1 raz w tygodniu, 

 - teatrzyki edukacyjne 1 raz w miesiącu, 

 - zajęcia terenowe 3 razy w semestrze. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do informowania o powodach ewentualnej nieobecności 

dziecka. 

4. W przypadku wystąpienia zmian, które wpływają na spełnianie kryteriów koniecznych dla 

uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

personel placówki. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania lub przerwania 

uczestnictwa w projekcie, uczestnik dodatkowo zobowiązany jest do złożenia w miejscu 

realizacji projektu pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu.  

 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Koordynatora projektu od dnia jego 

ogłoszenia do publicznej wiadomości.  

2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie należy do Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka ,,AGUGU”.  

3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w miejscu realizacji projektu oraz na stronie 

internetowej www.agugu.dlaprzedszkoli.eu. 

 

Agnieszka Pieszczoch 

Koordynator projektu „POZYTYWKA- pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” 

Świdnica 20.07.2018r.  
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