
 
 

 

 
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

SENSORYCZNE PRZEDSZKOLE RUBI W CZERWONAKU 

nr. RPWP.08.01.01-30-0044/19 

DOTYCZY: ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA 
 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt „Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku” nr RPWP.08.01.01-30-

0044/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej                      i szkolnej. 

2. Organizatorem Projektu jest Ogólnopolski Operator Oświaty, ul. Jana 

Gorczyczewskiego 2/7, 60- 554 Poznań. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2020 r. do 31.08.2021 r. 

4. Biuro Projektu  „Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku” mieści się przy ul. Jana 

Gorczyczewskiego 2/8, 60- 554 Poznań. 

5. Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 

Przedszkolu Rubi w Czerwonaku oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola 

Rubi o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. 

6. Regulamin Uczestnictwa ma charakter aktu wewnętrznego. 

 
§ 2  

Zakres wsparcia dla Uczestników Projektu 
 

1. Wsparcie jest skierowane do 75 dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych na terenie 
Gminy Czerwonak.  

2. Wsparcie polega na wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat polega na 
objęciu zajęciami dodatkowymi. 

3. Od Uczestników Projektu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty z tytułu 
zapewniania zajęć dodatkowych. 

 
 
 
 
 

§3  
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Kryteria uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Kryterium rekrutacji Uczestników Projektu jest spełnianie kryterium grupy 
docelowej tj. dziecko w wieku 3-6 lat zamieszkujące na terenie Gminy Czerwonak, 
uczęszczające do Przedszkola Rubi.  

2. Na podstawie Formularzy Zgłoszeniowych zostanie utworzona lista Uczestników 
Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu.  

3. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie rodzic/opiekun prawny 
podpisuje umowę, deklarację uczestnictwa, zgodę na wykorzystanie wizerunku 
oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 
§4 

Procedura rekrutacji 
 

1. Rekrutacja na zajęcia dodatkowe obejmuje udział w zajęciach dodatkowych i 

będzie prowadzony od dnia 01.07.2020 do momentu wyczerpania wolnych miejsc 

w okresie realizacji projektu. 

2. Rekrutacja odbędzie się pośród dzieci uczęszczających Przedszkola Rubi i będzie 

obejmowała następujące procedury:  

a) analiza zachowania dzieci, które wykazują problemy lub dysfunkcje w zakresie: 

zaburzeń mowy, postawy, zachowania, przez osoby wykwalifikowane, które 

będą potem prowadzić zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Po 

przeprowadzeniu analizy dzieci zostaną skierowane na zajęcia dodatkowe. 

Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów z §3 punkt 3. 

b) Złożenie deklaracji na zajęcia dodatkowe (odbywające się od 09.2020 – 

06.2021r): 

• Zajęcia z logopedą (gr. 15 osób/2 godz./tydz.)  

• Zajęcia z pedagogiem/psychologiem (gr. 15 osób/2 godz./tydz.) 

• Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (gr.15 osób/2 godz./tydz.) 

• Zajęcia z fizjoterapii (gr. 15 osób/łącznie 96 h) 

• Zajęcia z Integracji Sensorycznej (gr. 15 osób/2 godz./tydz.) 

3. Zasady przyjmowania formularzy zgłoszeniowych: 

4. Formularze Zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej                                   

www.rubi-czerwonak.operator.edu.pl, w placówce Publiczne Przedszkole Rubi,             

ul. Św. Wojciecha 44 Czerwonak, a także w Biurze Projektu ul. Gorczyczewskiego 

2/8 w Poznaniu. 

5. Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wydrukować, wypełnić 

drukowanymi literami, podpisać oraz złożyć lub przesłać do Biura Projektu w 

godzinach od 8:00 do 16:00 lub do Publicznego Przedszkola Rubi w dni 

powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00.  

http://www.rubi-czerwonak.operator.edu.pl/
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6. Do oceny merytorycznej będą skierowane tylko te Formularze Zgłoszeniowe, 

które będą: wypełnione we wszystkich polach, podpisane we wszystkich 

miejscach oraz będą załączone wszystkie wymagane załączniki adekwatnie do 

sytuacji kandydata.  

7. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz 

równością płci w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami z 

zapewnieniem bezstronności i przejrzystości procedur. Dla osób z 

niepełnosprawnościami również zostanie dostosowana infrastruktura przedszkola 

poprzez zamontowanie szyn podjazdowych. 

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej.  

9. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: ustalenie wyników 

postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych; 

a. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

10. Decyzje Koordynatora Projektu oraz Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

 

 
§5 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 
 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  
a) udziału w spotkaniach z Rodzicami,  
b) udziału dziecka w zajęciach dodatkowych, prowadzonych w placówce: 

• Zajęcia z logopedą (gr. 15 osób/2 godz./tydz.)  

• Zajęcia z pedagogiem/psychologiem (gr. 15 osób/2 godz./tydz.) 

• Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (gr. 15 osób/2 godz./tydz.)  

• Zajęcia z fizjoterapii (gr. 15 osób/łącznie 96 h) 

• Zajęcia z Integracji Sensorycznej (gr. 15 osób/2 godz./tydz.)  
2. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu; 
3. Obecność dzieci w zajęciach dodatkowych będzie monitorowana na podstawie 

dzienników obecności prowadzonych przez kadrę. 
4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych  

z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie 
Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. 

 
§6 

 Zasady monitoringu Uczestników Projektu 
 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do wypełniania ankiet oraz wszystkich 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  
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2. Uczestnik Projektu lub Rodzice/opiekunowie zobowiązuje się podać Beneficjentowi 

dane, które wymagane są do wprowadzenia w systemie SL2014. 

3. Rodzice/opiekunowie Uczestnika Projektu już w trakcie rekrutacji akceptują zasady 

ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o 

przetwarzaniu danych osobowych. 

4. Dane osobowe, przetwarzane będą w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

 
§7  

Zasady rezygnacji i skreślenia z listy Uczestników Projektu 
 

1.  Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga 
złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyn rezygnacji. Jednocześnie 
Uczestnik Projektu musi złożyć pisemne wypowiedzenie umowy o świadczenie usług 
zajęć dodatkowych zgodnie z zapisami w Umowie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników  
w następujących przypadkach: 

a) naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu; 
b) rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola. 

 
§8  

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 roku. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja  

o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola 

http://rubi-czerwonak.operator.edu.pl  

3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa  

w Projekcie na Formularzu Zgłoszeniowym. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej przedszkola oraz w Biurze Projektu. 

5. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie 

internetowej http://rubi-czerwonak.operator.edu.pl/o-przedszkolu oraz w Biurze 

Projektu, ul. Gorczyczewskiego 2/8 60-554 Poznań. 

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane będą 

przez Organizatora projektu.  

     

 

http://rubi-czerwonak.operator.edu.pl/
http://rubi-czerwonak.operator.edu.pl/o-przedszkolu

