REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. I Ty możesz zostać przedszkolakiem!

§1
Informacje ogólne
1. Regulamin Określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. I Ty możesz zostać
przedszkolakiem!, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR dla typów
projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków
wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.
2. Projekt pt. I Ty możesz zostać przedszkolakiem!, realizowany jest przez Baśniową Krainę s.c.
Marzena Bajer, Urszula Stawiarz, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia,
NIP: 8681961005, REGON: 122855307, reprezentowaną przez Marzenę Bajer, Urszulę
Stawiarz.
§2
Słownik
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Programie – oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR dla typów projektów:
A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania
przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.
2. Projektodawcy – oznacza to Baśniową Krainę s.c. Marzena Bajer, Urszula Stawiarz,
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia, NIP: 8681961005, REGON:
122855307., reprezentowaną przez Marzenę Bajer, Urszulę Stawiarz.
3. Projekcie – oznacza to Projekt pt. I Ty możesz zostać przedszkolakiem!, realizowany przez
Baśniową Krainę s.c. Marzena Bajer, Urszula Stawiarz, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 24,
32-700 Bochnia, NIP: 8681961005, REGON: 122855307, reprezentowaną przez Marzenę
Bajer, Urszulę Stawiarz, na podstawie umowy o dofinansowanie, podpisanej z Województwem
Małopolskim – Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
4. Uczestnikach Projektu – osoby spełniające kryteria określone dla Poddziałania 10.1.2
Wychowanie przedszkolne – SPR dla typów projektów: A. tworzenie nowych miejsc
przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem
wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami i jednocześnie zakwalifikowane do Projektu na
podstawie procedury rekrutacji, w tym przypadku:
 Dzieci w wieku 3-4 lata;
 Dzieci zamieszkałe na terenie gminy wiejsko-miejskiej Bochnia i/lub dzieci
rodziców/opiekunów prawnych pracujących na terenie gminy wiejsko-miejskiej
Bochnia.

5. Biurze projektu – oznacza to miejsce przechowywania dokumentacji projektowej.
6. Przedszkolu – oznacza to Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina ul. Brzeska 19,
32-700 Bochnia.
§3
Informacje dotyczące Projektu
1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla 40 dzieci
chłopców i dziewczynek, w wieku 3-4 lat na terenie gminy wiejsko-miejskiej Bochnia, w tym
dla dzieci z niepełnosprawnościami. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
a. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych, dostosowujących budynek do wymogów
określonych prawem, a także stworzenie przyjaznego miejsca dla 40 dzieci, w tym dla
dzieci z niepełnosprawnościami, w tym m.in. dostosowanie sal do prowadzenia zajęć,
łazienki, kuchni, szatni i placu zabaw (adaptacja, wyposażenie), eliminacja barier
architektonicznych.
b. Prowadzenie bieżącego funkcjonowania przez okres 9 miesięcy, które pozytywnie
wpłynie na rozwój dzieci w tym m.in.: zatrudnienie kadry pedagogicznej, realizacja
podstawy programowej, realizacja zajęć dodatkowych (logopedia, psycholog,
j. angielski, rytmika), wyżywienie dla dzieci.
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem w ramach Projektu 40 dzieci z terenu gminy wiejskomiejskiej Bochnia w tym min. 5 dzieci z niepełnosprawnościami.
3. W ramach Projektu w Przedszkolu powstaną dwa oddziały dla dzieci po 20 miejsc każdy.
4. W ramach Projektu, w nowoutworzonych oddziałach przewiduje się realizację następujących
działań:
a. prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych zgodnych z podstawą programową;
b. zajęcia z logopedą;
c. zajęcia z psychologiem;
d. zajęcia rytmiczne;
e. zajęcia z języka angielskiego.
5. W ramach Projektu w nowo otwartych oddziałach zapewnione jest pełne wyżywienie dla dzieci,
w trakcie pobytu w Przedszkolu. Koszt wyżywienia ponoszą Rodzice zgodnie ze stawkami
obowiązującymi w Przedszkolu.
§4
Kryteria wyboru uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie
1. Projekt jest adresowany do osób zamieszkałych na terenie gminy wiejsko-miejskiej Bochnia.
2. Uczestnikami Projektu mogą być dzieci w wieku 3-4 lata.
3. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi kryteriami formalnymi:
a. Dzieci w wieku 3-4 lata;
b. Dzieci zamieszkałe na terenie gminy wiejsko-miejskiej Bochnia i/lub dzieci
rodziców/opiekunów prawnych pracujących na terenie gminy wiejsko-miejskiej
Bochnia.
oraz kryteriami dodatkowymi:
a.
b.
c.
d.

dzieci z niepełnosprawnościami + 4pkt;
dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko + 3pkt;
dzieci z rodzin wielodzietnych + 3pkt;
dzieci rodziców/opiekunów bezrobotnych + 3 pkt.

4. Rekrutacja do Projektu polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch oddziałów
przedszkolnych, odbywa się poprzez złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci
następujących dokumentów:
a. Formularz zgłoszenia - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b. Dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów podstawowych i dodatkowych
wskazanych w formularzu zgłoszenia.
5. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna w składzie Koordynator
Merytoryczny oraz Dyrektor Zarządzający Przedszkolem sporządzą listę rekrutacyjną dzieci
zakwalifikowanych do udziału we wsparciu polegającym na utworzeniu i prowadzeniu nowych
oddziałów przedszkolnych oraz listę rezerwową.
6. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały dzieci, które spełnią kryteria rekrutacji oraz
uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów dodatkowych.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, zostanie przyjęta osoba
z listy rezerwowej.
8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze projektu, stanowią
dokumentację projektową.
9. Koordynator Projektu może przeprowadzić postępowanie dodatkowe w celu zgromadzenia
danych uczestników niezbędnych do realizacji Projektu.
10. Druki: Regulamin, Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenia wskazane w pkt 4 są dostępne
w Biurze Projektu, w Przedszkolu podczas dyżurów Personelu Projektu, na spotkaniu
promocyjno-informacyjnym, na stronie www.
11. Termin składania dokumentów zostanie określony i podany do wiadomości poprzez stronę
www Projektu oraz na spotkaniu promocyjno-informacyjnym.
12. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy
dostęp dzieci obu płci.
13. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach istnieje możliwość zwrócenia się do
rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o uzupełnienie.
14. Brak wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.
§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników
1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do:
a. nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu zajęciach;
b. korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu.
2. Uczestnik Projektu i/lub jego Rodzice/Opiekunowie Prawni są zobowiązani do:
a. wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania Projektu;
b. wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu;
c. przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa;
d. systematycznego uczestniczenia w zajęciach;
e. przestrzegania punktualności;
f. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie
Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

§6
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi
lub innymi uzasadnionymi przypadkami.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela
o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. wydłużenie
okresu chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice /opiekunowie
prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego
oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.
5. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco narusza
postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę Przedszkola.

§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
3. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na
skutek zmian w przepisach.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:
a. Decyzja Koordynatora Projektu/Dyrektora Przedszkola;
b. Wniosek o Dofinansowanie Projektu;
c. Kodeks Cywilny.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.
6. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze projektu oraz na stronie www
Projektu.

