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Regulamin rekrutacji do projektu 
 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA POSZERZA HORYZONTY” 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

 

 

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, 

Numer i nazwa Działania: XI.1 Wysoka jakość edukacji, 

Numer i nazwa Poddziałania: XI.1.1 Edukacja przedszkolna 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „AKADEMIA 

PRZEDSZKOLAKA POSZERZA HORYZONTY” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na rok szkolny 2019/2020. 

 

Ilekroć w regulaminie rekrutacji jest mowa o: 

1. Projekcie – rozumie się przez to projekt pt.: „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 

POSZERZA HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 – 2020. 

2. Uczestnik projektu – rozumie się przez to dziecko zakwalifikowane do uczestnictwa          

w Projekcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego          

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 

2020, Osi priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.1  
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Wysoka jakość edukacji, Poddziałania:  XI.1.1 Edukacja przedszkolna. 

3. Rodzic/opiekun – opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do 

udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji. 

4. Koordynator projektu – osoba zarządzająca Projektem. 

5. Biuro Projektu – Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” Agnieszka Klimek 

mieszczące się w Opocznie przy ul. M.C. Skłodowskiej 22. 

 

§2 

1. Projekt będzie realizowany przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 

Agnieszka Klimek mieszczące się w Opocznie przy ul. M.C. Skłodowskiej 22. 

2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

3. Projekt zakłada objęcie edukacją przedszkolną 23 dzieci w wieku 4 i 5 lat w tym 2              

z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie Gminy Opoczno, woj. Łódzkie. 

Projekt obejmuje realizację podstawy programowej dla przedszkoli MEN oraz szereg zajęć 

dodatkowych tj. zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z rytmiki 

oraz integracja sensoryczna. Ponadto uczestnikom/uczestniczkom zostanie zapewnione 

całodzienne wyżywienie. Wszystkie zajęcia oraz wyżywienie są bezpłatne, 

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 – 2020. 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

§3 

 

1. Uczestnikami/Uczestniczkami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci, których 

rodzice/prawni opiekunowie zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie w roku przedszkolnym 

2019/2020 oraz które spełniają następujące kryteria dostępu: 

a. wiek dziecka 4 i 5 lat, 

b. zamieszkiwanie na terenie gminy Opoczno, powiatu opoczyńskiego, woj. łódzkiego, 

c. status na rynku pracy (bezrobotna matka lub ojciec waga pkt 3), 

d. dziecko rodzica powracającego na rynek pracy (waga pkt 3), 
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e. dziecko którego rodzic pracuje na terenie gminy Opoczno (waga pkt. 3). 

 

Przy spełnieniu powyższych kryteriów przez większą liczbę dzieci niż można zakwalifikować do 

projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

2. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest 

równy dostęp dzieci obu płci. 

3. Rekrutacja będzie się odbywać do wyczerpania puli 23 miejsc utworzonych w ramach 

projektu. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych udziałem w Projekcie 

zostanie utworzona lista rezerwowa. 

 

 

Procedura rekrutacji 

 

§4 

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do udziału w projekcie będzie obejmował następujące etapy: 

a. akcja informacyjno-promocyjna, 

b. powołanie Komisji Rekrutacyjnej, 

c. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie, 

d. wyłonienie uczestników/uczestniczek projektu przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu           

o kryteria określone w niniejszym Regulaminie, 

e. poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o zakwalifikowaniu do Projektu, 

f. stworzenie listy głównej i rezerwowej w celu zapewnienia ciągłości trwania Projektu. 

2. Informacja o naborze do udziału w Projekcie jest zamieszczona na stronie internetowej: 

Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” www.akademia-

przedszkolaka.com, w prasie lokalnej, na plakatach. 

3. Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w terminie do 30 września 2019 r.     

W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie ww. termin 

rekrutacja uczestników/uczestniczek będzie prowadzona w sposób ciągły. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani uczestnictwem dziecka w Projekcie składaj 
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formularz zgłoszeniowy do Biura Projektu, ul. M.C. Skłodowska 22, 26 – 300 Opoczno. 

5. Zgłoszenie do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez 

rodzica/prawnego opiekun „Formularza zgłoszeniowego” dostępnego na stronie 

internetowej przedszkola www.akademia-przedszkolaka.com oraz w Biurze Projektu,          

ul. M.C. Skłodowskiej 22, 26 – 300 Opoczno. 

6. Rodzic/opiekun prawny dzieci zakwalifikowanych do projektu są zobligowani do złożenia 

i podpisania Deklaracji Uczestnictwa dziecka w projekcie oraz Oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu. Ponadto zostanie również 

podpisana umowa uczestnictwa w projekcie. 

7. Nabór do udziału w Projekcie będzie prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

a. Koordynator Projektu. 

b. Dyrektor przedszkola 

8. Przewodniczącym Komisji jest Koordynator Projektu. 

9. O zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna           

w oparciu o niniejszy regulamin. 

10. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia. 

11. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie.  

 

 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

§5 

 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

2. Rodzic/opiekun prawny dziecka będzie informował nauczyciela prowadzącego zajęcia 

oraz Realizatora projektu o nieobecności dziecka na zajęciach. 

3. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach.  

(np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice / opiekunie 

prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba 

z listy rezerwowej. 
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5. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia Koordynatorowi Projektu lub 

Dyrektorowi Przedszkola informacji o rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

Uprawnienia uczestników 

§6 

 

1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do: 

a. nieodpłatnego udziału w zajęciach, 

b. bezpłatnego korzystania z materiałów edukacyjnych. 

c. bezpłatnego wyżywienia. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§7 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji, szczególnie   

w przypadku, jeżeli ulegną zmianie warunki umowy o dofinansowanie Projektu. 

Wszystkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Projektu. 
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