
           

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nasze małe przedszkole” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu „Nasze 

małe przedszkole”. 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację „Wiedza, Edukacja, Rozwój” Jeziernia 110 22-600 Tomaszów 

Lubelski, prowadzącą Niepubliczne Przedszkole Językowo-Integracyjne „Qbuś Puchatek” ul. Łaszczowiecka 9 

22-600 Tomaszów Lubelski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 

12.1 Edukacja przedszkolna. 

3. Projekt jest realizowany od dnia 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 roku na terenie miasta Tomaszów 

Lubelski. 

4. Celem głównym projektu jest jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-

4 lat zamieszkujących w województwie lubelskim poprzez stworzenie oferty 

edukacyjnej w mieście Tomaszów Lubelski, 

w tym zajęd wychowania przedszkolnego w ramach podstawy programowej dla 

10 dzieci (stworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych )oraz zajęd uzupełniających ofertę edukacji przedszk

olnej (zajęd dodatkowych z grafomotoryki, 

sensoplastyki i zajęd tanecznych) dla 20 dzieci (w tym 10 z nowoutworzonej grupy przedszkolnej) w Niepubli

cznym Przedszkolu „Qubuś Puchatek” w Tomaszowie Lubelskim do 30.06.2019r. 

5. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie http://qbus-

tomaszow.pl/. 
§ 2 

Słownik pojęd 

 Wyjaśnienie pojęd użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Beneficjent – Fundacja „Wiedza, Edukacja, Rozwój”   

2. Projekt – RPLU.12.01.00-06-0005/17 „Nasze małe przedszkole”  

3. Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna, dziecko zakwalifikowana/e do udziału w Projekcie. 

4. Biuro Projektu – ul. Łaszczowiecka 9 22-600 Tomaszów Lubelski 

5. Miejsce realizacji projektu- Niepubliczne Przedszkole Językowo-Integracyjne „Qbuś Puchatek”. 

6. Rodzic/opiekun- opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do udziału w Projekcie. 

 § 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami/czkami Projektu będzie 10 dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-4 lata 

2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie zgłosili 

chęd uczestnictwa dziecka w projekcie, spełniające następujące kryteria:  

a. Wiek dzieci 3–4 lata,  

b. Zamieszkiwanie na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  

c. Dostarczenie kompletu dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów (deklaracja uczestnictwa w 

projekcie, zaświadczenie o dochodach (w sytuacji większej ilości chętnych do udziału w projekcie na dalszym 

etapie rekrutacji konieczne będzie dostarczenie wskazanego dokumentu).  



           

 

 

3. W sytuacji większej ilości chętnych do udziału w projekcie o przyjęciu do projektu decydowad będą 

następujące kryteria premiujące dotyczące rodzica/opiekuna składającego dokumenty rekrutacyjne: 

1. Kobieta/mężczyzna posiadająca/y status osoby niepełnosprawnej (lub wychowująca dziecko niepełnospra

wne) – 1 pkt 

2. Kobieta/mężczyzna samotnie wychowująca/y dziecko – 1 pkt 

3. Dochód na członka rodziny (do 800zł na członka rodziny – 3 pkt, do 1200zł na członka rodziny –

 2 pkt, powyżej 1200 zł dochodu na członka rodziny – 1pkt. 

4. Do udziału w projekcie zgłaszane będzie dziecko niepełnosprawne – 1 pkt. 

5. Kobieta/mężczyzna wychowująca/y dziecko w rodzinie wielodzietnej (3 dzieci i więcej) – 1 pkt. 

 

 
§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Projekt obejmuje następujące wsparcie: 

2. Zakup wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjno-Językowego „Qbuś Puchatek”. 

3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 10 miejsc wychowania przedszkolnego w okresie 01.09.2018-

30.06.2019, w tym świadczenia dydaktyczne, opiekuocze i wychowawcze związane z realizacją podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowane są nieodpłatnie w 

godzinach od 8:00-13:00 oraz opieka nad dziedmi w godzinach 6.30-8.00 oraz w godzinach 13.00-18.00. W 

ramach tego czasu opiekę sprawuje jednocześnie dwóch nauczycieli. Jeden z nich jest wychowawcą grupy, 

osobą odpowiedzialną za realizację programu dydaktycznego oraz asystent nauczyciela.  

Bezpłatne zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne 20 dzieci (10 dzieci przyjętych do projektu 

oraz 10 dzieci uczęszczających do przedszkola „Qbuś Puchatek”), tj.: 

a. SENSOPLASTYKA: łączny czas zajęd dla 20 dzieci to 36 godzin (45min) przy czym istnieje możliwośd 

rozbicia zajęd na mniej liczne grupy; 

b. ZAJĘCIA TANECZNE: łączny czas zajęd dla 20 dzieci to 36 godzin (45min) przy czym istnieje możliwośd 

rozbicia zajęd na mniej liczne grupy;  

c. GRAFOMOTORYKA: łączny czas zajęd dla 20 dzieci to 36 godzin (45min) przy czym istnieje możliwośd 

rozbicia zajęd na mniej liczne grupy. 

4. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, 

dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji. 

 

§ 5 

Procedury rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich 

uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

2. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona w okresie lipiec – sierpieo 2018r.  

3. Oferta udziału w projekcie jest skierowana do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. 

4. W przypadku wyczerpania 10 miejsc tworzona będzie lista rezerwowa (w razie zwolnienia miejsca w grupie 

przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej wg. kolejności z listy).  

5. Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie będzie odbywała się na podstawie złożonego kompletu 

dokumentów zgłoszeniowych i kryteriów projektowych. 

6. Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje: 

a. Karta zgłoszenia dziecka; 

b. Oświadczenia uczestnika projektu; 



           

 

 

c. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/rodzica/rodziców/rodzeostwa, (jeżeli dotyczy); 

d. Kserokopia zaświadczenia o dochodach 

7. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników zgodnie z 

kryteriami projektowymi pierwszeostwo będą miały dzieci: 

a. Niepełnosprawne posiadające orzeczenie wydane przez Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczną, 

b. Rodzeostwo dzieci już uczęszczających do placówki, 

c. Z rodzin, w których co najmniej jedno z rodziców nie pracuje, 

d. Wychowywanych przez samotnych rodziców, 

e. Z rodzin tzw. Wielodzietnych 

f. Z rodzin z najniższym dochodem na członka rodziny 

g. Dziecko wychowywane przez rodzica niepełnosprawnego. 

8.Wyniki rekrutacji dzieci zaproszonych do projektu i lista rezerwowa zostanie podana do wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeo do 7 dni od zakooczenia rekrutacji oraz na stronie internetowej http://qbus-

tomaszow.pl/. 

9.  Rodzice dzieci przyjętych na dany rok szkolny zobowiązani są w ciągu 5 dni kalendarzowych od wywieszenia 

listy przyjętych, do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki oraz do podpisania umowy cywilno-prawnej 

z Organem prowadzącym przedszkole oraz do podpisania zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Brak 

zgodny oraz niepodpisanie umowy traktowane będzie, jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu 

oraz automatyczne skreślenie z listy dzieci przyjętych na nowy rok szkolny. W przypadku rezygnacji uczestników 

projektu, do udziału w projekcie zostanie zaproszone pierwsze dziecko z listy rezerwowej. 

10. Istnieje możliwośd ponownego przeprowadzenia rekrutacji w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeo. 

Dodatkowy nabór we wskazanym powyżej przypadku odbędzie się na podstawie kryteriów stosowanych przy 

pierwszym naborze. Termin ponownego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości. 

11. Po przyjęciu do projektu każdy z rodziców/opiekunów zobowiązany jest do podpisania deklaracji 

wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji działao Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych jest obligatoryjne. 

 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci opieki przedszkolnej dla 10 dzieci ), 

sfinansowania bieżących kosztów utrzymania nowych miejsc edukacji przedszkolnej przez okres 10 

miesięcy, rozszerzenia oferty Przedszkola o zajęcia dodatkowe. 

2. Dzieci, biorące udział w Projekcie są zobowiązane do udziału w podstawie programowej oraz zajęciach 

dodatkowych oferowanych w ramach projektu.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika projektu – dziecka, zobowiązani są do: 

 Regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych dla niego formach 

wsparcia, 

 Poniesienia kosztów wyżywienia dziecka w wysokości około 10-12 zł/dziennie przez okres 10 miesięcy, 

 Wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji związanych z 

uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działania 

12.1 Edukacja przedszkolna. 

 

http://qbus-tomaszow.pl/
http://qbus-tomaszow.pl/


           

 

 

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania 

prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podad Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w 

systemie SL2014. 

4. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście 

podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 

6. Przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z zapisami  art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 

119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO). 

 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofad się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, w 

przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostad potwierdzona 

odpowiednią dokumentacją. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Koordynatorowi Projektu informacji o rezygnacji 

dziecka z udziału w projekcie. 

3. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu, 

Beneficjent może żądad, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty 

usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika. 

4. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, 

Beneficjent może obciążyd Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie. Niniejsze postanowienie 

wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku, z czym na Beneficjencie 

spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

6. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz 

zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

7.  

§ 9 

Postanowienia koocowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej http://qbus-tomaszow.pl i 

trwa do 31 lipca 2019 roku. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 



           

 

 

3. Beneficjent zastrzega sobie możliwośd nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania uczestników 

projektu - do celów związanych z projektem (umieszczenie zdjęd na stronie projektu i inne publikacje) pod 

warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania udzielanego wsparcia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umowy 

uczestnictwa lub umowy o świadczenie usług przedszkolnych zawarte z każdym z uczestników projektu lub 

jego opiekunem prawnym, regulaminu oraz statutu Przedszkola „Qbuś Puchatek”. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane są przez Beneficjenta. 

6. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 

7. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu. 


