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       Mielec, 03.07.2017 r  

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. "Mistrzowie Zabawy się integrują" - utworzenie integracyjnego oddziału niepublicznego 

przedszkola "Mistrzowie Zabawy" w Mielcu  

realizowanego w ramach: 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie "Mistrzowie Zabawy się integrują" - utworzenie 

integracyjnego oddziału niepublicznego przedszkola "Mistrzowie Zabawy" w Mielcu (numer umowy: 

RPPK.09.01.00-18-0015/16-00), zwanym dalej projektem, zasady rekrutacji, zasady organizacyjne, zasady 

uczestnictwa w projekcie, zasady monitoringu, zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 

oraz postanowienia końcowe. 

§ I. Przepisy ogólne. 

1. Projekt pt. "Mistrzowie Zabawy się integrują" - utworzenie integracyjnego oddziału 

niepublicznego przedszkola "Mistrzowie Zabawy" w Mielcu jest realizowany przez 

MISTRZOWIE ZABAWY Stępień Jolanta.  

2. Podstawa prawna obowiązywania Regulaminu jest w szczególności: 

a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,  z póz. 

zm.); 

b. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia  

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080). 

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

a. Organizator – MISTRZOWIE ZABAWY Stępień Jolanta 

b. Rodzic - ojciec, matka lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego 

dziecka, kandydata do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz ojciec, matka lub opiekun prawny Uczestnika 

Projektu-beneficjenta ostatecznego; 

c. Uczestnik Projektu - beneficjent ostateczny- dziecko, które po spełnieniu wymogów 

określonych w Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie 

d. Biuro Projektu – 39-300 Mielec, ul. Budowlana 12 

4. Czas trwania projektu: 01.06.2017 r. - 31.08.2018 r.  
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5. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości wychowania przedszkolnego dla 

dzieci z powiatu mieleckiego, poprzez utworzenie integracyjnego oddziału przedszkola 

Mistrzowie Zabawy w Mielcu dla 35 dzieci, w tym 4 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku 

przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty z gmin: Borowa, Gawłuszowice, Padew 

Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Mielec w okresie 15 miesięcy od 

01.06.2017 r. do 31.08.2018 r.  

6. Nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych regulaminie należy do kompetencji 

Koordynatora Projektu.  

7. Informacje o realizowanym projekcie, możliwości, warunkach udziału w projekcie, wymaganych 

dokumentach rekrutacyjnych i terminach rekrutacji do projektu przekazywane są: 

a) na spotkaniach z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, uczęszczających do przedszkola, 

b) poprzez informacje na tablicy ogłoszeń przedszkola, 

c) za pośrednictwem strony www przedszkola tj. http://www.mistrzowiezabawy.mielec.pl oraz 

strony na portalu facebook. 

d) w Biurze Projektu, zlokalizowanym przy ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec.  

§ II. Warunki rekrutacji 

1. Projekt skierowany jest do 35 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 

w tym 4 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o kształceniu specjalnym lub potrzebą 

wczesnego wspomagania w wieku 3-8 lat zamieszkujących na terenie gmin o poziomie 

upowszechnienia wychowania przedszkolnego poniżej średniej dla województwa podkarpackiego: 

Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne oraz 

Mielec.  

2. Wiek uczestników mierzony jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji osób z udziału w projekcie do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci 

z listy rezerwowej. W przypadku niewystarczającej liczby dzieci na liście rezerwowej zostanie 

przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.  

4. W przypadku problemów z pozyskaniem założonej w projekcie liczby uczestników dopuszcza się 

możliwość udziału w projekcie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, zgodnie z art. 14 ustawy 

o systemie oświaty. 

§ III. Kryteria rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie.  

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

z poszanowaniem zasady równości. W celu zapewnienia uczestnictwa w rekrutacji osób 

z niepełnosprawnościami będzie możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego online.  

3. W gminach objętych projektem będą utworzone punkty konsultacyjne, w których będzie można 

uzyskać informacje o projekcie oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne. 

http://www.mistrzowiezabawy.mielec.pl/
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4. Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą dzieci, których rodzice zgłoszą chęć uczestnictwa 

w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają kryteria 

dostępu: 

a. Dziecko mieszka na terenie gmin Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, 

Tuszów Narodowy, Wadowice Górne oraz Mielec w rozumieniu KC – weryfikacja na 

podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego 

b. Dziecko jest w wieku przedszkolnym (ur. w latach: 2014, 2013, 2012, 2011, oraz dzieci 

powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 

odroczono spełnianie obowiązku szkolnego - weryfikacja na podstawie oświadczenia 

rodzica /opiekuna prawnego) 

5. W przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc 

(z uwzględnieniem zaplanowanej proporcji udziału dziewczynek i chłopców) będą brane pod 

uwagę kryteria dodatkowe (punktowe):  

a. Niepełnosprawność kandydata i/lub r/o i/lub rodzeństwa (5 pkt – potwierdzona 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy 

o systemie oświaty) 

b. Wielodzietność rodziny kandydata (5 pkt – min. 3 dzieci - oświadczenie rodzica / opiekuna 

prawnego) 

c. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (5 pkt – oświadczenie rodzica / opiekuna 

prawnego) 

d. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (5 pkt – oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego) 

e. Sytuacja materialna (dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych 

w oparciu o próg interwencji socjalnej - (5 pkt – oświadczenia o dochodach rodzica / 

opiekuna prawnego) 

6. W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane dzieci z niepełnosprawnością. W dalszej 

kolejności zakwalifikują się dzieci znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej 

z uwzględnieniem zaplanowanej proporcji udziału dziewczynek i chłopców.  

7. W przypadku takiej samej liczby punktów o przyjęciu dziecka do projektu decyduje kolejność 

zgłoszeń.  
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§ IV. Kryteria rekrutacji dzieci,  

które będą korzystały z dojazdu do placówki w Mielcu 

 

1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do OWP zostanie ogłoszona rekrutacja do dowodu dzieci 

według następujących kryteriów: 

a. Zamieszkiwanie na terenie gmin Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, 

Tuszów Narodowy, Wadowice Górne – 1 pkt (oświadczenie o zamieszkaniu ma terenie 

ww. gmin) 

b. Niepełnosprawność kandydata i/lub r/o i/lub rodzeństwa - 1 pkt (potwierdzona 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy 

o systemie oświaty) 

c. Sytuacja materialna rodziny dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych 

w oparciu o próg interwencji socjalnej – 1 pkt (na podstawie oświadczenia o dochodach 

rodzica / opiekuna prawnego) 

 

§ IV. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń. 

2. Na potrzeby rekrutacji powołuje się Zespół Rekrutacyjny. Zespół liczy co najmniej 2 osoby:  

a. Koordynator Projektu;  

b. Dyrektor placówki 

3. Rekrutacja podstawowa odbędzie się w okresie od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Przyjmowanie i 

weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych będzie w terminie 24.07.2017-14.08.2017. Do dnia 

21.08.2017 zostanie utworzona lista rankingowa i rezerwowa.  

4. Zespół Rekrutacyjny sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych dokumentów. 

W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach zwraca się telefonicznie lub pisemnie do 

rodziców/opiekunów prawnych z prośba o uzupełnienie.  

5. Zakłada się możliwość bezpośredniego informowania rodziców/opiekunów prawnych o wolnych 

miejscach w przedszkolu oraz w celu wyjaśniania szczegółów dotyczących rekrutacji.  

6. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez złożenie w biurze projektu lub online na 

adres biuro@mistrzowiezabawy.mielec.pl:  

a. formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (wzór stanowi załącznik nr 1 do nin. 

regulaminu)  

b. podpisanego regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie podpisane przez 

rodzica/opiekuna prawnego potencjalnego uczestnika projektu 

c. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na udział dziecka w projekcie,  
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d. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

7. Datą zgłoszenia jest data złożenia kompletnego formularza rekrutacji. W przypadku uzupełnienia 

braków liczy się data dostarczenia brakujących dokumentów lub danych.  

8. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie stwierdzonych braków formalnych formularzy, 

oświadczeń i innych dokumentów, skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia udziału w Projekcie.  

9. Zgłoszenie udziału w Projekcie dokonane na innym formularzu niż obowiązujący podlega 

odrzuceniu.  

10. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w realizacji Projektu zostaną wywieszone w placówce 

gdzie jest realizowany projekt oraz na stronie internetowej Organizatora w terminie 5 dni 

roboczych od dnia zakończenia naboru uczestników. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do 

udziału zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

11. Prace Zespołu Rekrutacyjnego są udokumentowane protokołem, kończą się sporządzeniem 

i podpisaniem listy uczestników rezerwowych.  

§ IV. Formy wsparcia 

1. Integracyjny oddział przedszkola Mistrzowie Zabawy będzie zapewniał opiekę nad dziećmi 

w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty od poniedziałku do piątku w 

godzinach 6.00-19.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00 (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy). 

2. Realizowana będzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodna z wytycznymi 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku 

(poz. 17,Dz.U.Nr 4 z 2008 r.). 

3. W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci w 2 grupach (w zależności 

od wieku dzieci objętych projektem będą mogły to być np. grupy wiekowe 3-4 latki, 5-6 latki). 

Liczebność grup: ok. 17, 18 dzieci w zależności od ilości dzieci w danej grupie wiekowej objętej 

projektem. Prowadzone będą zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

stwierdzonych deficytów oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Rodzaj zajęć został 

dobrany na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Rodzaje zajęć dodatkowych oferowane 

w ramach projektu:  

a. Zajęcia aktywizujące-rozwijające zainteresowanie otaczającym światem 

b. Zajęcia kształtujące umiejętności społeczne dzieci 

c. Zajęcia plastyczne 

d. Zajęcia muzyczno-artystyczne,  

e. Zajęcia teatralne 

f. Logorytmika 

g. Gimnastyka korekcyjna 

h. Zajęcia z psychologiem 
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i. Zajęcia z logopedą  

j. Zajęcia terapeutyczne 

Zajęcia w ramach Projektu będą bezpłatne.  

4. Nadzór nad realizacją zajęć będzie sprawował Dyrektor Przedszkola.  

5. W trakcie świadczenia wymienionych powyżej form wsparcia prowadzone są listy obecności.  

 

§ VI. Obowiązki uczestników. 

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia rodzice/opiekunowie prawni dzieci mają obowiązek 

zgłosić Organizatorowi:  

a. nieobecność dziecka w zajęciach edukacyjnych,  

b. rezygnację uczestnictwa dziecka w realizacji projektu niezwłocznie.  

2. Dodatkowe obowiązki uczestników wykonywane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci:  

a. wypełnianie ankiet monitorujących rezultaty projektu  

b. wypełnianie innych dokumentów związanych z realizacja projektu - przestrzeganie 

regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,  

c. udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego.  

 

§ VII. Zasady odpłatności. 

1. Zajęcia realizowane w ramach projektu finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach 

RPO WP 2014-2020. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci są zwolnieni z wszelkich opłat w czasie realizacji projektu. 

§ VIII. Zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w projekcie, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 

są dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do Biura Projektu, w najwcześniejszym możliwym terminie. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, w 

szczególnych sytuacjach uniemożliwiających dziecku uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, 

zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), po złożeniu pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji i jej przyczynach, w najwcześniejszym możliwym terminie. 

3. Na miejsce osoby skreślonej z listy uczestników projektu lub rezygnującej ze wsparcia zostaje 

zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w przypadku braku takich osób prowadzona 

jest dodatkowa rekrutacja. 

 



 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego. 

 

7 
 

§ IX. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przekazywać do 

Koordynatora Projektu.  

2. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają 

się obowiązujące po opublikowaniu informacji o zmianie Regulaminu.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podpisania.  

5. Regulamin zawiera załączniki:  

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny 

Załącznik 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik 3 Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik 4 Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na udział dziecka w projekcie 


