
 
 
 

 

Projekt „Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa III, Działanie 3.1; Poddziałanie 3.1.1 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„ROZWIJAMY SKRZYDŁA – ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI” 

 

(numer projektu Nr RPO.03.01.01-20-0440/19), 

realizowany przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji 

kluczowych u dzieci”, którego wnioskodawcą jest Gmina Supraśl, realizatorem zaś Przedszkole z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: KOMPETENCJE 

I KWALIFIKACJE,  Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.1.Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

2. Wsparcie jest adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu oraz nauczycieli zatrudnionych we 

wskazanym przedszkolu. 

3. Głównym celem projektu jest zapewnienie w okresie 01.09.2020–30.06.2022 wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej 120 dzieciom (63 chłopców, 57 dziewczynek) z Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających ich 

kompetencje kluczowe, a także zdobycie nowych kwalifikacji przez 15 nauczycieli (15 kobiet) poprzez  

realizację kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.  

4. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2022 r.  

5. Realizator dopuszcza możliwość zmiany czasu trwania projektu, w tym w szczególności jego skrócenie. 

Jednakże nie będzie to miało wpływu na ilość, rodzaj i jakość zaproponowanego wsparcia dla uczniów. 

6. Biuro Projektu znajduje się w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, 

ul. Piłsudskiego 1A, 16-030 Supraśl. 

7. Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§ 2. Grupy docelowe 

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu - 120 dzieci (63 chłopców, 57 dziewczynek) oraz do 15 nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolu (15 kobiet). 

 

§ 3. Formy wsparcia 

Zaplanowano następujące formy wsparcia: 
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 „Multimedialne zabawy z językiem angielskim” - zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się 

w języku obcym – zajęcia dla dzieci -  grupa Tropiciele, Zdobywcy, Mróweczki  

 „Matematyczna Wyspa” - zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, informatyczne, 

przedsiębiorczość – zajęcia dla dzieci – grupa Mróweczki, Zdobywcy, Tropiciele 

 "Mały przedsiębiorca" - zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, informatyczne, 

przedsiębiorczość – zajęcia dla dzieci -grupa Zdobywcy, Odkrywcy 

 „Szachistą być!” - zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, informatyczne, przedsiębiorczość – 

zajęcia dla dzieci w wieku – grupa Tropiciele, Odkrywcy 

 „Mały Naukowiec” - zajęcia rozwijające kompetencje naukowo – techniczne, kreatywność, 

innowacyjność, pracę zespołową – zajęcia dla dzieci – grupa Pszczółki, Tropiciele 

 „Kuferek Tajemnic” - zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność – 

zajęcia dla dzieci – grupa Odkrywcy 

 „Plastyczny Architekt” - zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność – 

zajęcia dla dzieci – grupa Zajączki, Zdobywcy 

 „Szalony Majsterkowicz” - zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność – 

zajęcia dla dzieci – grupa Odkrywcy 

 Warsztaty teatralne „Teatralne Czary" - zajęcia rozwijające kreatywność, umiejętność uczenia się, pracę 

w grupie – zajęcia dla dzieci – grupa Pszczółki 

 Warsztaty muzyczne – „Barwy dźwięków” - zajęcia rozwijające kreatywność, umiejętność uczenia się, 

pracę w grupie – zajęcia dla dzieci – grupa Pszczółki, Zajączki 

 Warsztaty przyrodnicze – „Leśni Tropiciele” - zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze, naukowe, 

kreatywność  (zajęcia głównie w terenie) – zajęcia dla dzieci – grupa Zdobywcy  

 Szkolenia dla nauczycieli 

§ 4. Rekrutacja 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o niniejszy regulamin rekrutacji dostępny w Biurze projektu oraz 

na stronie internetowej przedszkola, określający zasady udziału w projekcie i w poszczególnych jego 

działaniach. 

2. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności, w sposób bezstronny z 

poszanowaniem zasady równości płci. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w formie akcji informacyjno-promocyjnej przeprowadzonej bezpośrednio w 

grupach przedszkolnych oraz za pomocą strony internetowej i tablicy informacyjnej umieszczonej 

bezpośrednio w przedszkolu.  

4. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest spełnienie kryteriów:  

 dzieci zamieszkują na terenie województwa podlaskiego, - dzieci są w wieku przedszkolnym, - dzieci 

uczęszczają do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, rekomendacja 

nauczyciela do udziału w zajęciach; 

 nauczyciele zamieszkują na terenie  województwa podlaskiego, są pracownikami  Przedszkola z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu; motywacja nauczyciela, zgoda dyrektora 

przedszkola na udział w projekcie; 

5. W projekcie/zajęciach będą uczestniczyć dzieci, których rodzice wyrażą chęć udziału, złożą Deklarację 

uczestnictwa, wypełnią Kwestionariusz rekrutacyjny oraz odpowiednie Oświadczenia. 

6. Proces rekrutacji przeprowadzony zostanie w oparciu o następujące kryteria: 

1) główne kryterium I - prawidłowe i terminowe wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej do projektu – 5 pkt. 
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2) główne kryterium II - rekomendacje nauczyciela wskazującego na 

predyspozycje/zdolności/zainteresowania dziecka zgodne z danymi zajęciami w których ma 

uczestniczyć – 0-5  pkt.  

3) kryterium dodatkowe - wykorzystywane w przypadku większej liczby chętnych dzieci na zajęcia: 

dziecko z rodziny wielodzietnej (min. 3 dzieci w rodzinie – 2 pkt.) 

 

7. Kryterium rekrutacji nauczycieli: zatrudnienie w przedszkolu, zgłoszenie się do udziału w projekcie, 

przydatność odbytego kursu/szkolenia w pracy z dziećmi na podstawie rekomendacji dyrektora.  

8. Powołana Komisja Rekrutacyjna sporządzą podstawową listę zakwalifikowanych dzieci na zajęcia. Z 

rekrutacji sporządzony zostanie protokół rekrutacyjny. Rodzice dzieci zostaną poinformowani przez 

opiekuna grupy o zakwalifikowaniu na dane zajęcia.  

9. Stworzona zostanie także lista rezerwowa dzieci na każde zajęcia, którzy w przypadku rezygnacji 

zakwalifikowanego dziecka będą zaproszeni do udziału w zajęciach które wybrali (lista rezerwowa zostanie 

ułożona wg. kryteriów przewidzianych w głównej rekrutacji).  

10. Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału przez 1 dziecko w więcej niż 1 zajęciach. 

11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna może rozważyć zwiększenie liczby osób w 

poszczególnych grupach.  

12. Z uwagi na obecnie wprowadzone w placówkach przedszkolnych reżimy sanitarne wywołane panującą 

pandemią COVID-19, rekrutacja na dane zajęcia będzie ograniczała się do istniejących grup 

przedszkolnych 

13. W przypadku grup zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 cały proces rekrutacji zostanie 

odpowiednio powtórzony. 

14. Przy rekrutacji zostanie zachowana zasada równości płci i niedyskryminacji. Równy dostęp do zajęć będą 

miały wszystkie dzieci bez względu na płeć, pochodzenie etc.  

11. Dziecko zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w 

przypadku: 

1) rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach, 

2) rezygnacji z nauki w przedszkolu biorącym udział w projekcie, 

3) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 80% zajęć z danego wsparcia. 

12. Skreślenie z listy uczestników projektu dokonuje Komisja rekrutacyjna, wskazując równocześnie pierwszą 

w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie 

wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną 

w kolejności, aż do skutku. 

13. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej przedszkola i tablicy informacyjnej 

w budynku przedszkola. 

 

§ 5. Prawa uczestników szkolenia 

Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

1. bezpłatnego udziału w danej formie wsparcia, na którą się zakwalifikował, 

2. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 

3. bezpłatnego uczestnictwa w pełnym programie, cyklu zajęć  realizowanych w ramach projektu. 

 

§ 6. Obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik / uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do (w imieniu dzieci zobowiązania dokonują 

jego rodzice/opiekunowie prawni): 
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1) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym 

harmonogramem zajęć; 

2) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie oraz 

usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach; 

3) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu; 

4) wypełniania wszelkich ankiet przekazanych mu przez realizatora projektu 

5) wypełniania dokumentów związanych z organizacją projektu, 

6) niezwłocznego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w 

zajęciach. 

2. Każdy nauczyciel biorący udział w szkoleniach jest zobowiązany do: 

1) uczestnictwa z złożonym programie i harmonogramie szkolenia, 

2) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział 

w projekcie/szkoleniu, 

3) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu; 

4) wypełniania wszelkich ankiet przekazanych mu przez realizatora projektu 

5) wypełniania dokumentów związanych z organizacją projektu, 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji 

projektu. 

2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Dyrektor Przedszkola lub osoba przez niego upoważniono.. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do koordynatora projektu lub Dyrektora Przedszkola 

lub osobę przez niego upoważnioną. 

5. Złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

…….……………………… 

miejscowość i data 

  

 

 

 

 

……………………………….............  

            podpis osoby zatwierdzającej regulamin 

   
 

 

 


