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REGULAMIN PROJEKTU 

„Przedszkole oknem na świat” 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. 

„Przedszkole oknem na świat”. 

2. Realizatorem projektu jest Gmina Miasto Brzeziny. 

3. Projekt aplikuje o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 

Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 

„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4. Projekt realizowany jest w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach i Przedszkolu nr 3  

w Brzezinach. 

5. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.08.2012 r. do 30.06.2013 r., natomiast  

w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu – do 31.07.2014 r. 

6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest 

dobrowolny i bezpłatny. 

7. Uczestnikami projektu mogą zostać tylko dzieci zameldowane na terenie miasta  

Brzeziny nieobjęte dotychczas edukacją przedszkolną. 

8. W ramach projektu utworzone zostaną 3 osiemnastoosobowe oddziały (jeden  

w Przedszkolu nr 1 dwa w Przedszkolu nr 3) na okres wrzesień 2012 r. – czerwiec 

2013 a w przypadku uzyskania dofinansowania  na realizację projektu na okres 

wrzesień 2012 – czerwiec 2014 z uwzględnieniem realizacji następujących zajęć: 

a/  z języka angielskiego (16,5h w Przedszkolu nr 1 i 33h w Przedszkolu nr 3), 

b/  z rytmiki (29,5h w Przedszkolu nr 1 i 59h w Przedszkolu nr 3), 

c/  z logopedii (148,5h w Przedszkolu nr 1 i 297h w Przedszkolu nr 3), 

oraz organizacji łącznie 38 spektakli teatralnych i muzycznych, 18 imprez 

okolicznościowych (święto pieczonego ziemniaka x 2, rodziny x 4, bale jesieni x 4, 
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karnawałowy x 4, wiosny x 4), 12 wycieczek do Łodzi (do kina x 4, do teatru x 4, do 

figloraju x 2, do ZOO x 2) oraz 2 wycieczek do Dino Parku w Kołacinie. 

9. Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji rozwojowych i edukacyjnych 

u 54 dzieci 3 i 4-letnich z terenu miasta Brzeziny w stosunku do dzieci w tym wieku 

zamieszkujących tereny miejskie województwa łódzkiego. 

10. Celami  szczegółowymi projektu są: 

1/ wzrost udziału 54 dzieci 3 i 4-letnich w wychowaniu przedszkolnym do 31.07.2014 

r. na terenie miasta Brzeziny 

2/ nabycie przez 54 dzieci 3 i 4-letnie z terenu miasta Brzeziny umiejętności  

w zakresie obszarów edukacji wychowania przedszkolnego do 31.07.2014 r. 

3/ wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych u w/w dzieci do 

31.07.2014 r. 

4/  poprawa umiejętności interpersonalnych u w/w dzieci do 31.07.2014 r. 

5/  zniwelowanie dysfunkcji rozwojowych w zakresie zaburzeń mowy u w/w dzieci do 

31.07.2014 r. 

11. Zespół Projektowy tworzą: Koordynator, pracownik administracyjno-biurowy, 

specjalista ds. obsługi finansowej, specjalista ds. zamówień publicznych, opiekunowie 

oświatowi oraz osoba opracowująca i  przeprowadzająca ewaluację. 

12. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, w tym:  organizacja zajęć, monitoring  

i ewaluacja, promocja i rekrutacja, nadzór nad czynnościami pracowników, 

zawieranymi umowami, pracą biura projektu, zarządzanie merytoryczne i finansowe, 

kontrola jakości i zgodności zadań z wnioskiem, część sprawozdawcza wniosków  

o płatność, reprezentacja projektu należy do kompetencji koordynatora.  

13. Za prawidłowe wdrożenie oraz przebieg i realizację projektu zgodnie z wnioskiem 

aplikacyjnym i planowaną do podpisania umową o dofinansowanie, archiwizację 

odpowiadają: pracownik administracyjno-biurowy, specjalista ds. zamówień 

publicznych, opiekunowie oświatowi. 

14. Biuro Projektu mieści się w budynku Przedszkola nr 1 w Brzezinach, ul. Konstytucji 

3-ga Maja 1 tel. 46 874-47-18. 
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II. Zasady rekrutacji 

§ 2. 

1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez opiekunów oświatowych pod nadzorem 

koordynatora. 

2. W przypadku zgłoszeń przewyższających  liczbę miejsc, zostanie powołana Komisja 

Rekrutacyjna (licząca co najmniej 3 osoby, składająca się z przedstawiciela Urzędu 

Miasta, członka zespołu projektowego, dyrektora przedszkola -każdy w kierowanej 

przez siebie placówce), która sprawdzi kwalifikowalność oraz w oparciu o kryteria 

dokona wyboru dzieci do projektu i ustali kolejność na listach rezerwowych. Osoby 

znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły zostać włączone do projektu  

w wyniku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej.  

3. Informacja o rekrutacji oraz o planowanych działaniach projektowych zostanie 

przekazana rodzicom na zebraniach w przedszkolach, w gazecie lokalnej, gazetkach 

przedszkolnych i na stronach www Urzędu Miasta Brzeziny. 

4. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona poprzez przyjmowanie zgłoszeń dzieci do 

udziału w projekcie składanych przez ich rodziców / opiekunów ustawowych. 

5. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w terminie od 16.08.2012 r. do 28.08.2012 

r.  

6. Przy wyborze dzieci do udziału w projekcie będą brane pod uwagę następujące 

kryteria: 

a/  miejsce zameldowania  dziecka – miasto Brzeziny, 

b/  wiek dziecka – wyłącznie dzieci urodzone w 2008 i 2009 r.,  

c/ średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny za okres ostatnich 3 

miesięcy poprzedzających złożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za okres maj – 

lipiec 2012 r. (pierwszeństwo z niższym dochodem), 

d/  nieaktywność zawodowa matki, 

e/ kolejność zgłoszenia. 

7. Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego dziecka zainteresowanego udziałem  

w projekcie.  

8. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady równości 

szans (w tym równości płci i jednakowego dostępu).  
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9. Zgłoszenia  chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane przez opiekunów 

oświatowych w sekretariatach Przedszkoli nr 1 i nr 3 w Brzezinach w godzinach 9.00 

– 15.00. 

10. Zgłoszenia dziecka można dokonać wyłącznie do 1 wybranego przedszkola.  

11. Każde zgłoszenie musi zostać zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń prowadzonym 

przez opiekuna oświatowego. 

12. Za proces przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie odpowiadają opiekunowie 

oświatowi. 

13. Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest podpisanie przez jego 

przedstawiciela ustawowego w jego imieniu i na jego rzecz  wszystkich niezbędnych 

do realizacji projektu dokumentów w tym: 

1/ Deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym przedstawiciel ustawowy ponosi 

prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z powyższej 

Deklaracji (wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu projektu), 

2/  Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu 

projektu),  

3/ Formularza zgłoszenia dziecka  zawierający dane osobowe uczestnika projektu 

powierzone do przetwarzania (wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu 

projektu). 

14. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego dziecka dokumentów  

o których mowa w ust.13 będzie równoznaczne z nieprzystąpieniem  dziecka do 

udziału w projekcie.   

15. Po zakończeniu okresu rekrutacji, opiekunowie oświatowi niezwłocznie  złożą do 

Biura projektu listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 
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III. Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie 

§ 3. Opis planowanych działań 

 

1. W projekcie przewidziano utworzenie 3 osiemnastoosobowych oddziałów (jeden  

w Przedszkolu nr 1, dwa w Przedszkolu nr 3) na okres wrzesień 2012 r. – czerwiec 

2013 a w przypadku uzyskania dofinansowania  na realizację projektu na okres 

wrzesień 2012 – czerwiec 2014. 

2.  W przypadku uzyskania dofinansowania  na realizację projektu w ramach  3 nowych 

grup przedszkolnych zostaną przeprowadzone również następujące zajęcia: 

a/  z języka angielskiego (16,5h w Przedszkolu nr 1 i 33h w Przedszkolu nr 3), 

b/  z rytmiki (29,5h w Przedszkolu nr 1 i 59h w Przedszkolu nr 3), 

c/  z logopedii (148,5h w Przedszkolu nr 1 i 297h w Przedszkolu nr 3), 

oraz zorganizowanych zostanie łącznie 38 spektakli teatralnych i muzycznych, 18 

imprez okolicznościowych (święto pieczonego ziemniaka x 2, rodziny x 4, bale jesieni 

x 4, karnawałowy x 4, wiosny x 4), 12 wycieczek do Łodzi (do kina x 4, do teatru x 4, 

do figloraju x 2, do ZOO x 2) oraz 2 wycieczki do Dino Parku w Kołacinie. 

3. Przedszkola dla nowych grup przedszkolnych czynne będą w dni robocze  od godz. 8,00 

do godz. 13,00 z przerwą wakacyjną w 2013 r.  i w terminach zgodnych z kalendarzem 

szkolnym z tym że zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i logopedyczne będą 

prowadzone po godzinie 13,00. 

§ 4. Uczestnictwo w projekcie 

 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie 

trwania projektu, do których zostanie zakwalifikowany. 

2. Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela 

prowadzącego i odnotowana w dzienniku zajęć. 

3. Dopuszczalna ilość nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 30% czasu 

przewidzianego programem. 

4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez uczestnika, jest on 

skreślany z listy danych zajęć. Jeśli dziecko jest uczestnikiem tylko tych zajęć, traci  

status uczestnika projektu. 
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5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia dziecka  z udziału w danych zajęciach  jego 

miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowanie do projektu dziecka 

z listy rezerwowej odbywa się zgodnie z procedurą określoną w Dziale II niniejszego 

regulaminu. 

6.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, opiekun prawny uczestnika projektu 

lub nauczyciel ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji.  

7. Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych   

i wzięcia udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w  projekcie.  

8.  Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji 

dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring, 

ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 

 

 

§ 5. Monitoring i kontrola realizacji projektu 

 

1. Opiekunowie oświatowi są zobowiązani do przekazania do Biura Projektu szczegółowego 

planu prowadzonych zajęć - arkuszu organizacyjnego w terminie do 30 września 2012 r. na 

rok szkolny 2012/2013 i do 30 czerwca 2013 r. na rok szkolny 2013/2014, 

2. Wszelkie zmiany w planie przeprowadzanych zajęć opiekun oświatowy zgłasza na piśmie 

składając w/w plan zajęć ponownie do Biura projektu nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych przed dokonaniem zmiany. W przypadku gdy zaistniała zmiana jest wynikiem 

zdarzenia losowego, należy powiadomić o niej Biuro projektu drogą elektroniczną oraz drogą 

pisemną najpóźniej następnego dnia po wystąpieniu zdarzenia. 

3. Monitorowanie osiągania rezultatów odbywać się będzie poprzez bieżący monitoring 

osiągnięć (karty obserwacji dzieci, dzienniki zajęć, listy obecności). 

4. Pomiar rezultatów twardych będzie wykonywany na bieżąco przez opiekunów oświatowych. 

5. Rezultaty miękkie będą mierzone poprzez ankiety ewaluacyjne wśród rodziców na początku, 

w trakcie i na końcu projektu prowadzone przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie 

ewaluacji projektu.  

6. Nauczyciele prowadzą bieżącą kontrolę osiągnięć dziecka na zajęciach, których 

podsumowaniem będzie pisemna opinia o każdym uczestniku wydana na zakończenie jego 

udziału w projekcie, przekazana następnie do Biura projektu.  
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7. Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do oczekiwań dziecka odbywać 

się będzie poprzez obserwacje i rozmowy z uczestnikami i ich rodzicami, kontrolę frekwencji 

na zajęciach, bieżące hospitacje zajęć dokonywane przez opiekunów oświatowych.  

8. Opiekunowie oświatowi stale monitorują frekwencję uczestników poszczególnych zajęć  

i konsultują przyczyny nieobecności dzieci z nauczycielem prowadzącym. 

9. W przypadku, gdy dziecko przekroczy dopuszczalne 30% nieobecności, fakt ten zgłaszany 

jest przez nauczyciela prowadzącego opiekunowi oświatowemu, który niezwłocznie 

powiadamia Biuro projektu. Wraz z informacją opiekun oświatowy przekazuje do Biura 

projektu dane osoby z listy rezerwowej, która zastąpi wykluczone z zajęć dziecko. Jeśli osoba 

nie była wcześniej uczestnikiem projektu, przekazywane są jej dane z potwierdzeniem 

kwalifikowalności do udziału w projekcie.  

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2012 r.   

2. Regulamin i ewentualne jego zmiany będą publikowane na stronie internetowej 

www.brzeziny.pl. oraz stronach internetowych Przedszkola nr 1 w Brzezinach i nr 3  

w Brzezinach. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, a także odpowiednie akty prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności: 

a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K 

(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r., 

b) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

c) System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zatwierdzony 

przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007 r. z późn. zm., 

d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 

zm.), 

e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),  

f) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz.759 ze zm.), 
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g) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.2009 

Nr 84, poz. 712-tekst jednolity). 

 

 


