
 

 
 

  

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

SENSORYCZNE PRZEDSZKOLE RUBI W CZERWONAKU 

nr. RPWP.08.01.01-30-0044/19 

DOTYCZY: NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH 

 

§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. Utworzenie 20 dodatkowych miejsc w istniejącym przedszkolu Rubi w Czerwonaku. 

2. Zajęcia dodatkowe skierowane są do 75 dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych na terenie 

Gminy Czerwonak uczęszczających do Przedszkola Rubi w Czerwonaku.  

a. wsparcie polega na wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat,  

podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci uczestniczących w edukacji 

przedszkolnej poprzez zwiększenie dostępu do zajęć specjalistycznych.  

3. Oddział przedszkolny powstały w ramach Projektu funkcjonuje od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 6:00 do 17.30. 

4. W oddziale przedszkolnym zapewnione będzie całodzienne wyżywienie w formie 

cateringu, obejmujące: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.  

 



 
   

 

 

 

 

 

§3  

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Pierwszym kryterium rekrutacji Uczestników Projektu jest spełnianie kryterium grupy 

docelowej tj. dziecko w wieku 3-6 lat zamieszkujące na terenie Gminy Czerwonak.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryterium, na I 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria 

ustawowe: 

a) wielodzietność kandydata 

b) niepełnosprawność kandydata 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

3. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza troje i więcej dzieci. 

4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

5. Kryteria, o których mowa w ust.2. mają jednakową wartość – 30 pkt. 

6. Kryterium różnicującym w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 

Kandydatów jest kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu Formularza 

Zgłoszeniowego). 

7. Załącznikami do Formularzy Zgłoszeniowych będą: 

a) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności (oryginał, poświadczona notarialnie kopia, albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z Art. 76  1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego 

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych);  

b) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  jeżeli dotyczy);  

c) Oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności kogoś z rodziny (jeżeli 

dotyczy); 

d) Oświadczanie o samodzielnym sprawowaniu opieki nad dzieckiem (jeżeli 

dotyczy); 

e) Oświadczenie o sprawieniu pieczy zastępczej(jeżeli dotyczy);  

8. Na podstawie Formularzy Zgłoszeniowych zostaną przyznane punkty za spełnianie 

poszczególnych kryteriów, na podstawie których zostanie utworzona lista Uczestników 

Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu.  



 
   

 

 

 

 

9. 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.  

10. Zostanie utworzona również lista rezerwowa Uczestników Projektu, by w przypadku 

rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego z udziału w Projekcie, włączyć do Projektu, 

kolejnego kandydata z listy rezerwowej.  

11. Kolejność kwalifikowania do Projektu z listy rezerwowej ustanawia Koordynator 

Projektu, warunkując decyzję koniecznością osiągnięcia założonych wskaźników w 

Projekcie. 

 

§4 

Procedura rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od dnia 01.06.2020 do dnia 01.09.2020 roku, 

do momentu zapełnienia 20 nowych miejsc. 

1.1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) złożenie Formularzy Zgłoszeniowych wraz z załącznikami  

b) weryfikacja Formularzy Zgłoszeniowych (ocena formalna i merytoryczna)  

c) ogłoszenie Listy Uczestników  

1.2. Zasady przyjmowania formularzy zgłoszeniowych: 

a) 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. 

b) Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wydrukować, wypełnić 

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

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

1.3. Warunkiem zakwalifikowania do oceny merytorycznej jest pozytywna ocena 

formalna. 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.  

1.4. 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. 

1.5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

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


 
   

 

 

 

 

• ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie 

zakwalifikowanych; 

• sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

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

przysługuje od nich odwołanie. 

 

§5 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zrekrutowany  do przedszkola jest zobowiązany do regularnego 

uiszczania opłaty w wysokości 193,05 zł związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, w 

okresie trwania projektu na podstawie zawartej umowy pomiędzy rodzicami a 

Organizatorem.  

2. W przypadku nieterminowego dokonywania opłat lub braku dokonywania opłat, 

uczestnik może być skreślony z listy Uczestników Projektu. Decyzję taką podejmuje 

Koordynator Projektu.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) udziału w zebraniach Rodziców; 

b) regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych 

dla niego formach wsparcia;  

c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu; 

d) stosowania się do Statutu i Regulaminów obowiązujących w placówce. 

4. Obecność dzieci w oddziale przedszkolnym będzie monitorowana na podstawie 

dzienników obecności prowadzonych przez kadrę. 

5. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku 

nieobecności dziecka po 30 dniach od momentu zaprzestania przyprowadzania dziecka 

do przedszkola. 

6. 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.  

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 

zgodnie z zapisami w Umowie.  

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego 

miejsce może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej na podstawie decyzji 

Koordynatora Projektu.  

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników  

w następujących przypadkach: 

a) naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu; 

b) naruszenia przez Uczestnika Projektu zasad współżycia społecznego; 

c) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym dłuższej niż 14 

dni; 

d) usprawiedliwionej nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym dłuższej niż 30 dni; 

e) regularnego nieterminowego dokonywania miesięcznej opłaty związanej z pobytem 

dziecka w przedszkolu  

 

§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. 

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


 
   

 

 

 

 

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

przez Organizatora projektu.  

 


