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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i sukcesu” 

 
§ 1 

 Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Moje przedszkole to dobry start do 
świata wiedzy i sukcesu”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej – konkurs. 

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Pietrowice Wielkie zaś Realizatorami: 

 PRZEDSZKOLE W PIETROWICACH WIELKICH, 

 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KROWIARKACH, 

 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SAMBOROWICACH, 

 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWIE. 
3. Działania realizowane są na terenie gminy Pietrowice Wielkie na rzecz Uczestników Projektu 

spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3 
4. Projekt realizowany jest od 01.12.2020 do 31.10.2021. 

 
§ 2 

Założenia Projektu 
 
1. Celem głównym Projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na 

terenie gminy Pietrowice Wielkie i podniesienie jakości nauczania w placówkach 
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina, a także wyrównanie szans 
edukacyjnych 185 dzieci (88 dziewczynek i 97 chłopców) w wieku przedszkolnym oraz 
kwalifikacji i kompetencji 19 nauczycieli (19 kobiet), w terminie do 31.10.2021. 

2. Wsparciem w ramach projektu zostaną bezpośrednio objęte dzieci w wieku przedszkolnym i 
nauczyciele: 

 Przedszkole w Pietrowicach Wielkich: 120 dzieci (60 dziewczynek i 60 chłopców) w 
tym 2 dzieci niepełnosprawnych (1 dziewczynka i 1 chłopiec) i 5 dzieci ze SPE (1 
dziewczynka i 4 chłopców) oraz 9 nauczycielek, 

 Przedszkole w ZSP w Krowiarkach: 18 dzieci (9 dziewczynek i 9 chłopców) w tym 1 
dziecko ze SPE (1 chłopiec) i 2 nauczycielki, 

 Przedszkole w ZSP w Samborowicach: 20 dzieci (6 dziewczynek i 14 chłopców) w tym 
20 dzieci (6 dziewczynek i 14 chłopców) ze SPE i 5 nauczycielek, 

 Przedszkole w ZSP w Pawłowie: 27 dzieci (13 dziewczynek i 14 chłopców) w tym 1 
dziecko niepełnosprawne (1 dziewczynka) i 3 nauczycielki. 

3. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego), uczące się lub pracujące na terenie Województwa Śląskiego. 
Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 3-5 lat, które będą brać udział w zajęciach 
dodatkowych oraz 19 nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych, stażystów 
w wieku 25-59 lat (19K), którzy wezmą udział w szkoleniach zawodowych. Zajęcia dla dzieci 
realizowane będą na terenie poszczególnych przedszkoli i będą mogły w nich uczestniczyć 
dzieci do nich uczęszczające. Zajęcia będą realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki określonym w art. 6 ust.1 pkt 2, art. 6 ust.2 i art. 14 ust.5 ustawy o 
systemie oświaty, z zastrzeżeniem lit. c i lit. d.  
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Uczestnicy zajęć dodatkowych zostaną zakwalifikowani do udziału w nich, na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy. Dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy 
wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w Gminie Pietrowice Wielkie, z 
uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji po zakończeniu realizacji projektu. 
Zaplanowane w Projekcie działania obejmują zajęcia dodatkowe dla dzieci i szkolenia dla 
nauczycieli: 

1) Przedszkole w Pietrowicach Wielkich: 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci; 
•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin : 2 grupy x 2 dni w tygodniu; 
•Logopedyczne; 408 godzin: 6 grup x 2 dni w tygodniu; 
•Społeczno-emocjonalne; 34 godziny: 1 grupa x 1 dzień w tygodniu; 
•Gimnastyka korekcyjna; 408 godzin: 6 grup x 2 dni w tygodniu; 
•Integracja sensoryczna; 68 godzin: 1 grupa x 2 dni w tygodniu; 
 
Szkolenia dla nauczycieli; 
•Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do 
współpracy z rodzicami, dziećmi; 10 godzin; 
•Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE); 20 
godzin; 
•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w 
przedszkolu; 20 godzin; 
•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 
godzin; 
•Rytmika; 20 godzin; 

2) Przedszkole w ZSP w Krowiarkach: 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci; 
•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin : 2 grupy  x 2 dni w tygodniu; 
•Logopedyczne; 136 godzin: 2 grupy x 2 dni w tygodniu; 
•Gimnastyka korekcyjna; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu; 
•Integracja sensoryczna; 68 godzin: 1 grupa x 2 dni w tygodniu; 
 
Szkolenia dla nauczycieli; 
•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w 
przedszkolu; 20godz; 
•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 
godzin; 

3) Przedszkole w ZSP w Samborowicach: 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci; 
•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin: 1 grupa x 4 dni w tygodniu; 
•Logopedyczne; 102 godziny: 3 grupy x 1 dzień w tygodniu; 
•Rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 34 godziny: 1 grupa x 1 
dzień w tygodniu; 
•Terapeutyczne; 34 godziny; 1 grupa x 1 dzień w tygodniu; 
•Gimnastyka korekcyjna; 136 godzin; 2 grupy x 2 dni w tygodniu; 
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Szkolenia dla nauczycieli; 
•Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do 
współpracy z rodzicami, dziećmi;  10 godzin; 
•Praca z dzieckiem ze SPE; 20 godzin; 
•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w 
przedszkolu; 20 godzin; 
•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 
godzin; 
 

4) Przedszkole w ZSP w Pawłowie: 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci; 
•Logopedyczne; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu; 
•Przyjaciele przyrody-zajęcia przyrodnicze oparte na eksperymentach; 68 
godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu; 
•Teatralne; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu; 
•Gimnastyka korekcyjna; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu; 
•Zajęcia regionalne „Poznaj swoja okolicę”; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w 
tygodniu; 
 
Szkolenia dla nauczycieli: 
•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w 
przedszkolu; 20 godz. 

 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będą dyrektorzy placówek, kierownik projektu i 

przedszkolni koordynatorzy projektu). 
2. Rekrutacja odbędzie się w okresie od 1 grudnia 2020 do 15 grudnia 2020.  
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do 
udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu. 

4. Procedura rekrutacyjna dzieci w wieku przedszkolnym: 
1) Złożenie dokumentów w biurze projektu (formularz zgłoszeniowy, deklaracja 

uczestnictwa, orzeczenie, zaświadczenie, oświadczenie). 
2) Kryteria rekrutacji: 

1) dziecko uczęszczające do Przedszkola w Krowiarkach/ Pawłowie/ Samborowicach/ 
Pietrowicach Wielkich. 
2) nauczyciel zatrudniony w danej placówce, który na podstawie diagnozy wymaga 
objęcia szkoleniami. 

Dodatkowe punkty: 
1) dziecko ze SPE - 3 pkt., 
2) z rodzin o niskim statusie materialnym- 2 pkt., 
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów: pkt. 1 - dokumenty potwierdzające 
specjalne potrzeby edukacyjne, pkt. 2 - oświadczenie rodzica. W przypadku równej ilości pkt. 
decydować będzie średni dochód na członka rodziny.  
W sytuacji, gdy do udziału w projekcie zgłosi się większa liczba chętnych niż zaplanowano, 
zostanie utworzona lista rezerwowa, dzieci z listy rezerwowej przyjmowane będą w 
momencie zwolnienia się m-c, o ile rodzice potwierdzą chęć uczęszczania dziecka na zajęcia 
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dodatkowe, podobnie jak w przypadku nauczycie, którzy będą zapisywani na listę rezerwową 
i przyjmowani do projektu w momencie rezygnacji innego uczestnika. 
W odniesieniu do zajęć dodatkowych rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o listę 
zgłoszeń. Dodatkowo o uczestnictwie w zajęć dodatkowych będzie decydować opinia 
nauczyciela o potrzebach edukacyjnych dziecka wskazująca na potrzebę udziału w danym 
rodzaju zajęć.  

5. Nauczyciele kryteria rekrutacji – nauczyciel zatrudniony w danej placówce, który na 
podstawie diagnozy wymaga objęcia szkoleniami. 

6. Wyłonienie uczestników przez Komisję rekrutacyjną (dyrektorzy placówek, kierownik 
projektu i przedszkolni koordynatorzy projektu). 

7. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie na listę uczestników Projektu. 
 

§ 4 
                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
 
1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program, 
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć 
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 
d) otrzymania zaświadczenia zakończenia udziału w Projekcie. 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 
b) obecności na zajęciach i uczestnictwa w formach wsparcia, do których zostanie 

zakwalifikowany,  
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub 

opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach (w przypadku 
nauczycieli uczestniczących w projekcie usprawiedliwienie lekarskie lub w 
wyjątkowych sytuacjach losowych usprawiedliwienie własne na piśmie), 

d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu. 

3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny. 
                                                              

§ 5 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie 

zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia 
pisemnej rezygnacji 

2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału  
w Projekcie jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym 
lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia  
o przyczynie rezygnacji. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% 
zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika  
z grupy. 

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie 
listy rezerwowych uczestników. 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje 
pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu 
z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.   
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7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału  
w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów 
dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie. 

 
§ 6 

                                      Zasady monitoringu i kontroli 
 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu 

osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom 
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 
regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika 
Projektu w porozumieniu z opiekunem Projektu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz w szkołach 

biorących udział w Projekcie. 
 
 
 
…..........................................................               …............................................................................. 
 miejscowość i data                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


