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REGULAMIN  REKRUTACJI 

 

Projekt pt.: „Radosne przedszkolaki w Gościnie” 
Oś Priorytetowa: Edukacja RPZP.08.00.00, Działanie: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół  

i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym  

i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla KKBOF - RPZP.08.04.00, Cel Tematyczny: 10 Inwestowanie  

w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, Priorytet 

Inwestycyjny: 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 

ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, realizowany w okresie od 01-07-2017 do 31-08-2018.  

 

Regulamin zawiera: 

I. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

II. Procedury rekrutacyjne. 

III. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

I. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

Profil Uczestnika Projektu. 

Projekt skierowany do grup docelowych z obszaru woj. zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych - pracujących, 

uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

 a w przypadku innych podmiotów - posiadających jednostkę organiz. na obszarze woj. zachodniopomorskiego w Gminie 

Gościno). Wsparcie jest skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, określ. w Ustawie o systemie oświaty, nauczycieli 

przedszkola, oraz istniejącego przedszkola w gminie Gościno. Zostanie nim objętych 125 dzieci, w tym 40 dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 25 nowych dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną dzięki udziałowi  

w projekcie. Dzieci te będą korzystać z pełnej oferty edukacyjnej oraz zajęć dodatkowych organizowanych w projekcie  

w ciągu roku szkolnego 2017/2018. Wsparciem zostanie także objętych 6 nauczycieli  zatrudnionych w przedszkolu  

w Gościnie, którzy podniosą swoje kompetencje. 

 

II. Procedury rekrutacyjne. 

1. Rekrutacja trwać będzie do 01.07.2017r. do 22.08.2017r. 

2. Etapy rekrutacji:  

  -  zorganizowanie spotkań informacyjno - promocyjnych  z mieszkańcami Gminy; 

  -  złożenie dokumentacji rekrutacyjnej przez rodziców dzieci w wieku 3-4 lata; 

  -  wyłonienie uczestników projektu przez komisję rekrutacyjną od 23-08-2017r. 

  -  ogłoszenie wyników rekrutacji do 30-08-2017r. 

3. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

    - komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Zespole Szkół Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  

w Gościnie przy ul. Kościuszki 5. 

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się: 

 formularz zgłoszeniowy;  

 oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 regulamin projektu; 

 karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik  projektu zobowiązany będzie  do podpisania   Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie  oraz  Umowy uczestnictwa w projekcie,  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania 

wsparcia.  

4. Zgłoszenia są akceptowane i przekazywane  do oceny przez Komisję Rekrutacyjną  na podstawie następujących kryteriów: 

- złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych;  

- złożenie ww. dokumentów do dnia 22.08.2017r. 

5. Złożenie  zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie. 

6. Zasady zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie: 

     -  kwalifikacja kandydatów (uczestników projektu prowadzi Organizator); 

     -  kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne i wypełnią wymagany komplet  

         dokumentów.  
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7. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących kryteriów : 

  Kandydat mieszka  zgodnie z KC  na obszarze woj. zachodniopomorskiego w Gminie Gościno;  

  Dziecko niepełnosprawne – 4 pkt.; 

  Dziecko samotnie wychowywane – 3 pkt.  

  Wielodzietność rodziny- 2 pkt. 

  Jeden rodzic pracujący – 1 pkt.  

      Do projektu zakwalifikowane zostaną dzieci, które otrzymają największą liczbę punktów.        

8.  Na etapie rekrutacji premiowany będzie udział dzieci z niepełnosprawnością zgodnie z kryteriami rekrutacji, dziecko  

z niepełnosprawnością otrzyma dodatkowe punkty. Dostosowane zostaną programy nauczania do rodzaju 

niepełnosprawności posiadanej przez dziecko. 

9. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników.  

W  przypadku  rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej o ile 

rodzice potwierdzą chęć uczestnictwa dziecka w projekcie. W przypadku problemów z rekrut. zostanie przeprowadzony 

nabór uzupełniający, oraz dodatkowe spotkania Koordynatora projektu z rodzicami przedszkolaków. Dodatkowo zostanie 

przeprowadzona analiza braku chęci uczestnictwa w projekcie dzieci, dzięki której zostaną zastosowane środki zaradcze. 

10. Rekrutacja nauczycieli: zgłoszenie nauczyciela, wypełnienie dok. rekrutacyjnych, zakwalifikowanie do udziału w proj., 

podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.  

11.  Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajda się na liście rezerwowej  nie otrzymają  

       deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy uczestnictwa w projekcie. 

12. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. 

 

III. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 

1. Uczestnik projektu  zobowiązany jest do: 

-  zapewnienie  regularnego, punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach dziecka; 

- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów.  

2. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica/opiekuna, działającego we własnym imieniu lub w imieniu dziecka, lub 

nauczyciela biorącego udział w projekcie do czynności kontrolnych wobec Organizatora. 

3. W przypadku  nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub 

losowymi, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby  na jego miejsce, jak również  

zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora. 

4. W przypadku  nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub 

losowymi, uczestnik (nauczyciel) zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby  na jego miejsce, jak również  

zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora. 

 

 

 

                                                                                                         …………………………………………………………..                                                     

            data i czytelny podpis rodzica/opiekuna             

pranego/nauczyciela*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


