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Projekt wsp6lfinansowany z Srodk6w Unii Europejskiej
W ramach Europejskiego Funduszu spolecznego

Requlamin rekrutacii i uczestnictwa w proiekcie
o'Maluch na starciett

Niniejszy regulamin okreSla zasady rekrutacji dzieci do projektu " Maluch na starcie" realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Poddzialanie 9.1.1 - Zmniejszenie nier6wno6ci w

stopniu upowszechniania edukacj i przedszkolnej.

g'l

I. Beneficjent - naleiy przezto rozumie6 Gminp Dzierzgowo

LUiryfe w regulaminie zwroty oznaczaj4z
l Realizator - Gmina Dzierzgowo

2. Projekt - projekt pn. " Maluch na starcie" realizowany przez Organizatora we wsparciu finansowym

Europejskiego Funduszu Spolecznego orazbudletu paristwa w ramach Foddzialania 9.1.1.

"Zmniejszenie nier6wno6ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu

Operacyjnego Kapital Ludzki;

3. Uczestnik projektu - dziecko, kt6re po spelnieniu wymog6w okreSlonych w regulaminie zostalo

zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie;

4. Rodzic lub opiekun prawny beneficjenta ostatecznego ubiegaj4cy sip o zakwalifikowanie swojego

dziecka, kandydata do udzialu w Projekcie na podstawie zasad ujgtych w Regulaminie udzialu i

rekrutacji w Projekcie oraz opiekun prawny Uczestnika Projektu;

5. Biuro Projektu- Gmina Dzierzgowo ul. T. Ko6ciuszki l, 06-520 Dzierzgowo

6. Komisja Rekrutacyjna- w skladzie: Koordynator projektu, Dyrektor Szkoty Podstawowej w

Dzierzgow ie, nauc4rcie I

7 . Przedszkole - Przedszkole wchod zqce w sklad Gminy Dzierzgowo

8. Dziecko-dziecko w wieku 3-4lat, zterenu Gminy Dzierzgowo.

2.Informacje og6lne
1. Projekt pt. "Maluch na starcie" wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013, Priorytet

IX. Ronv6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1. Wyr6wnywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako6ci uslug edukacyjnych Swiadczonych w systemie oSwiaty,
Poddzialanie 9.1.1. Zmniejszenie nier6wnoSci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Projekt realizowany przez-Urzqd Gminy w Dzierzgowie

3. Realizacja Projektu trwa w okresie od 01.05.2014 do 30.06.2015.

4. Biuro Projektu zorganizowane jest w Qrzgdzie Gminy Dzierzgowo ul. T. KoSciuszki 1,06-520
Dzierzgowo
5. Projekt obejmuje teren Gminy Dzierzgowo.
1) Celem gl6wnym Projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgowo
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poprzezobjEcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4Iat. (dziewczynek/chlopc6w) w

wieku od 3 do 4 lat, mieszkafrc6w Gminy Dzierzgowo.

6. Wszelkie informacje o Projekcie dostppne bqd4w Biurze Projektu.

3.Za\oLenia Projektu:

1. Realizacja Projektu trwa w okresie od 0l maja 2014r. do 30 czerwca2U|5r..

2. Obejmuje teren Gminy Dzierzgowo.

3. Celem projektu jest tworzenie warunk6w r6wnych szans edukacyjnych oraz zapewnienie

maksymalnych mozliwo6ci rozwoju dzieciom w wieku od 3 do 4latnaterenie Gminy.

4.DziqkirealizacjiProjektu zwiEkszy sip liczba dzieci objEtych wychowaniem

przedszkolnym w Gminie: w roku szkolnym: 20141201'5

5. Projekt za?Jada tdzial 23 dzieci.

6. Wszystkie informacje o Projekcie znajduj4sig na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl w

zaktadce Maluch na starcie - przedszkole.

v II. Rekrutacja Kandydat6w do udzialu w projekcie

1. Rekrutacj arozpocznie siE poprzez kolporta2 ulotek , plakat6w.

2. Uczestnictwo w Projekcie jest bezplatne.

3. Do udzialu w Projekcie uprawnione s4 dzieci, kt6rych rodzice zglosili chp6 uczestnictwa

i spelniaj4jeden z warunk6w:

a) dzieci z terenu gminy Dzierzgowo

b) wiek dziecka; 3-4lata

c) dostarczenie kompletu dokument6w.

4.Pierwszefistwo udziafu w projekcie bqd4miaty dzieci:

a) dzieci rodzic6w nie posiadaj qcych zatrudnienia,

b) dzieci wychow5'wane przez jednego rodzica,

5. Procedura rekrutacyjna sklada sig z nastEpuj4cych czynno6ci:

1) Z dniem 2 maia 2014 r. rozpocznie sig rekrutacja do Projektu

2) Rozdystrybuowanie ulotek rekrutacyjnych i powieszenie plakat6w, w Urzgdzie Gminy Dzierzgowo

zamieszczenie ogloszeri w wiejskie sklepy, trzqdpocztowy itp.

3) Zgloszeniarodzic6w zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci w Projekcie przyjmowane
\: bgdqosobi6cie w biurze projektu -IJrzqd Gminy w Dzierzgowie, ul. T. Ko6ciuszki 1, pok6j nr 14

lub Szkole PodstawowejwDzierzgowie w gabinecie Dyrektora Szkoty.

4) Dokumenty rekrutacyjneo kt6re naleiy zloiry0, w biurze projektu do 14 maja 2014r.

- formularz zgloszeniowY'
- oSwiadczenie o wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla cel6w projektu'

- deklaracja uczestnictwa w projekcie

5) W przypadku braku pelnej dokumentacji, Komisja rekrutacyjna moze wezwa6 rodzic6w do ich

uzupelnienia.
6) Nie zloLenie kompletu wymaganych dokument6w lub ich nie uzupelnienie wyklucza zudzialuw

Projekcie.

7) Dokumenty, kt6re naIeLry zloLy| w biurze projektu w pierwszym dniu uczestnictwa dzieci w

zaj gciach, cryli d nia 02.06.201 4r.'
- podpisana umowa uczestnictwa w projekcie w dw6ch egzemplarzach (edna do zwrotu rodzicom)

8) zlohone dokumenty nie podlegaj4zwrotowi.

9) Ostateczne lista dzieci zakwalifikowanych do Projektu ustalana bEdzie przez Komisjp Rekrutacyjn4

w skladzie: Koordynator projektu, Dyrektor Szkoly Podstawowej w Dzierzgowie, nauczyciel
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na podstawi e analizy dostarczonych dokument6w formalnych. Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej

odbEdzie sig dnia 15 maja 2014r'

10) W razie w4tpliwoSci czy konieczno3ci uzupelnienia informacji niezbqdnych w dokumentacji

rekrutacyjnej, komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowg telefonicznq lub wystosuje

korespondencjp pisemn4.

11) Decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podana w dniu 20 maja do wiadomo6ci publicznej poprzez

wywieszenie list zakwalifikowanych uczestnik6w Projektu w Biurze Projektu orMw siedzibie

Przedszkola.
12) Ie1eliw wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostanqzakwalifikowani wszyscy uczestnicy,kt6rzy

wyrazilichg6 udzialu w projekcie , aWm samym nie zostan4 wykorzystane wszystkie wolne miejsca w

przedszkole , przeprowadzony zostanie nab6r uzupelniaj4cy. MoZliwe jest przyjpcie zgloszonego

dziecka, pod warunk iem zlohenia przez rodzica wymaganych dokument6w rekrutacyjnych oraz

spelniania warunk6w udzialuw projekcie. W celu uzupelnienia grupy uczestnik6w projektu w roku

szkolnym moLeby| ogloszona dodatkowa rekrutacja, poprzedzona dzialaniami promuj4cymi projekt

( informacjfna tablicach ogloszefl w Przedszkolu , oraz stronie internetowej projektu

www.dzierzgowo.pl w zal<Nadce Maluch na starcie - przedszkole )

6. Obowi4zki rodzic6w :

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziafu w Projekcie s4zobowiqzani do:

1. uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i informacyjnych organizowanych ze specjalistami w

ramach Projektu orazudzialuw innych dziahaniach okre3lonych przez Koordynatora Projektu,

maj4cyCh wptyrv na jego efektywne wdtaianie;

2. wypelnienia ankiet dotycz4cych uczestnictwa w Projekcie oraz przedkladania dokument6w

niezbEdnych do realizacj i Projektu;

3. zglaszania dyrektorowi lub nauczycielowi prowadz4cemu zajqcia:

7) pr zy czy n n i eob ecn o Sc i dzi e cka na zai Eciach e dukacyj nych

2) rezygnacji z uczestnictwa dziecka w Projekcie-niezwlocznie w formie pisemnej;

4. Informowania o sytuacjach maj4cych wptyw nabezpieczefrstwo dziecka, funkcjonowanie

Przedszko la w Dzierzgowie lub prawi dlow q r ealizacj g Proj ektu

7. Uczestnictwo w dzialaniach projektu

I.Ka1dy Beneficjent ostateczny zakwalifikowany do udziatu w Projekcie zobowiqzany jest do udzialu

we wszystkichzajqciach. Absencja nazajgciachzwaLnych powod6w nie moze ptzekroczy|20o/o

czasu trwaniazajg6 w danym roku szkolnym, z wyj4tkiem okres6w choroby dziecka

udokumentowanej za(;wiadczeniem lekarskim lub usprawiedliwieniem rodzica w formie pisemnej.

2.W przypadku nie uczpszczania Uczestnika Projektu nazajEciaprzez okres 2 tygodni i braku

informacji o przyazynach nieobecno6ci od Rodzica dziecko zostaje skre6lone z listy uczestnik6w

Projektu.
3.W prrypadku przedluZajqcej siq absencji nastgpuje skreslenie zlisty uczestnik6w Projektu. O fakcie

takim uczestnik zostaje poinformowany pisemnie.

4. Rezygnacj azudzialuw Projekcie w trakcie trwaniajego poszczeg6lnych czqSci, uzasadniona moze

by6 jedynie waznymi powodami osobistymi lub faktem ukoriczenia 6 lat.

8. Sklad Komisji RekrutacYjnej

1. W sklad Komisji Rekrutacyjnej wchodz4:
- Koordynator projektu
- Dyrektor Szkoty Podstawowej w Dzierzgowie
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- nauczyciel
2. Przewodn iczqcymKomisj i Rekrutacyjnej j est Koordynator proj ektu

III. Organizacja
1. Do Punktu Przedszkolnego bgd4 przyjmowane dzieci od 3 do 4 toku irycia.

2. Uczestnictwo w Projekcie jest bezplatne'

3. W ramach Projektu zwigkszy sie iloS6 dzieci 3- 4 letnich uczqszczajqcych do przedszkola

,4. Czas pracy Punktu Przedszkolnego 7 : 3 0- 1 6' 00

IV. Postanowienia koflcowe
I. Organizator ma prawo zmiany regulaminu, wprowadzenia dodatkowych postanowief,

2. W kwestiach nieopisanych w regulaminie ostateczna decy4Epodejmuje Koordynator Projektu'

3. Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 08 kwietnia 2014 r. i obowiQzuje ptzezczas trwania Projektu'

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie tozstrzygane sqprzez Koordynatora

Proj ektu w fi rozum i en iu z kadt q zar zqdzaj 4c4 proj ektem'


