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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„MALUCHY NA START” 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie 

pt. „MALUCHY NA START” nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16  w ramach Osi 

Priorytetowej: Kadry dla gospodarki, Działania: Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanym przez Niepubliczne Przedszkole 

AKADEDMIA MALUCHA z siedzibą w Wielbarku, ul. M. Kopernika 29. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Maluchy na start”, 

zwanego dalej projektem, który realizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA 

MALUCHA w Wielbarku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2.1 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Celem projektu jest dofinansowanie udziału w edukacji przedszkolnej, wspieranie kompetencji 

kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji 

społecznych, przedsiębiorczości i kreatywności dzieci zamieszkałych w gminie Wielbark. 

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie przedszkola AKADEMIA MALUCHA, w Wielbarku,                    

ul. M. Kopernika 29. 

4. Okres realizacji Projektu:01.02.2017 do 31.01.2019 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Projekt skierowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku 2,5 – 6 lat, łącznie do 45 dzieci, 

poprzez wykorzystanie istniejących miejsc przedszkolnych przez 15 dzieci oraz udział 45 dzieci 

w zajęciach dodatkowych, rozwijających kompetencje kluczowe z j. obcych, kompetencje 

społeczne, przedsiębiorczości i kreatywności oraz wyrównujących szanse w zakresie 

stwierdzonych deficytów, 

2. Udział w Projekcie jest dla rodzica całkowicie BEZPŁATNY 

3. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności, w sposób 

bezstronny z poszanowaniem zasady równości. 
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4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu określonych w regulaminie kryteriów, jest 

wypełnienie przez rodziców/opiekunów uczestników projektu Karty zgłoszenia Dziecka  do 

przedszkola i dostarczenie jej wraz z załącznikami do Biura Projektu / siedziby Przedszkola 

AKADEMIA MALUCHA w określonych terminach. 

5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

6.  Ostateczna lista dzieci zakwalifikowanych do Projektu ustalana będzie przez Komisję 

Rekrutacyjną w składzie: Koordynator projektu  i Nauczyciel Przedszkola na podstawie analizy 

dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych wg kryteriów pierwszeństwa z dodatkową wagą 

punktową i kolejnością zgłoszeń. 

7. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc w Projekcie, zostanie utworzona 

lista rezerwowa, z której przyjmowane będą dzieci w przypadku zwolnienia się miejsca i 

możliwości uczestnictwa w co najmniej 60% zajęć. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani wszyscy uczestnicy, którzy 

wyrazili chęć udziału w projekcie, a tym samym nie zostaną wykorzystane wszystkie wolne 

miejsca w Projekcie, przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający, poza terminem rekrutacji. 

Możliwe jest przyjęcie zgłoszonego dziecka, pod warunkiem złożenia przez rodzica 

wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz spełniania warunków udziału w projekcie.  

9.  Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Projekcie zostanie podana do wiadomości 

rodziców telefonicznie. 

 

III. Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja Beneficjentów projektu  będzie prowadzona w siedzibie przedszkola w terminie 

13.02-20.02.2017, w godzinach 10-15. Do dnia 22 lutego zostanie opublikowana lista dzieci, 

które zostały zakwalifikowane do projektu (max 15 osób). Powstanie też lista rezerwowa 

dzieci, celem zapewnienia stałej, docelowej liczebności grupy BO. 

2. Wzór karty zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny będzie na 

WWW.akademiamalucha.info oraz w biurze przedszkola.  

3. Warunkiem zakwalifikowania się  do projektu będzie spełnienie kryteriów: 

-dziecko zamieszkuje gminę Wielbark, 

- dzieci są w wieku 3-6lat (dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola) bądź 3-4 lata 

(dotyczy dzieci nowoprzyjętych). 

 

 

http://www.akademiamalucha.info/
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4. Kryteria pierwszeństwa: 

-dziecko wywodzi się z rodziny o najniższym dochodzie przypadającym na 1 członka rodziny 

(oświadczenie  o dochodzie z ostatnie 3 miesiące) – 4 pkt., 

- dziecko nie uczestniczyło w żadnej formie edukacji przedszkolnej (oświadczenie) – 3pkt., 

-rodzina dziecka jest objęta opieką GOPS (informacja z GOPS) – 2 pkt.  

-w rodzinie (gospodarstwie domowym) lub u dziecka jest stwierdzona niepełnosprawność 

(orzeczenie o niepełnosprawności) 1 pkt. 

5.  Rodzice/opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie są 

zobowiązani do zapoznania się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie WWW.akademiamalucha.info oraz w Biurze 

Projektu w siedzibie przedszkola AKADEMIA MALUCHA  w Wielbarku, ul. M. Kopernika 29. 

7. W przypadku dużej liczby zgłoszonych dzieci spełniających powyższe warunki o 

przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

IV. Zajęcia dodatkowe 

1. Zajęciami dodatkowymi zostaną objęte dzieci z naboru projektu jak i dzieci już uczęszczające 

do przedszkola. 

2. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych , rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie 

porozumiewania się w języku obcym (j. angielski 3 x w tyg =384h) , zajęcia taneczne (1 x w tyg 

= 128h) oraz kompetencje społeczne. Tj zajęcia „Poznajemy zawody naszych rodziców”  . 

3. 16 dzieci zostanie objętych wsparciem logopedycznym (łącznie 1024h)– dzieci zakwalifikowane 

na podstawie badania logopedycznego.  

 

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 

1.   Rodzic/opiekun zobowiązany jest do: 

-  zapewnienia by dziecko uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach (w co najmniej 

60% zajęć), 

- 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, do czynności kontrolnych wobec Organizatora. 

http://www.akademiamalucha.info/
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3.  W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie przez  dziecko, poza 

udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, Rodzic/Opiekun zobowiązany 

jest do zwrotu otrzymanych materiałów oraz pomocy w znalezieniu innej osoby  na  miejsce 

dziecka. 

VI. Monitoring uczestników projektu 

1. Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów będzie monitorowany na bieżąco w oparciu o karty 

pracy z dzieckiem, opinie nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

2. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są podać dane niezbędne do ewaluacji monitoringu oraz 

poinformować o wszelkich zmianach dotyczących powyższych danych w ciągu 15 dni od ich 

zaistnienia.  

3. Potwierdzeniem otrzymanego wsparcia jest dokumentacja opracowana przez kadrę 

Przedszkola i zatwierdzona przez Koordynatora projektu (listy obecności dzieci, dzienniki 

zajęć). 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu.  

2. Rodzice zobowiązani są  do wypełniania ankiet przeprowadzonych podczas trwania projektu. 

3. Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA zapewnia zaplecze lokalowe, kadrowe i 

techniczne, niezbędne do należytej realizacji projektu. 

4. Regulamin obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Koordynatora Projektu do dnia 

zakończenia realizacji projektu. 
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Załączniki do regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Karta zgłoszeniowa 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

3. Załącznik nr 3  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o 

dochodzie 

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o 

nieuczestniczeniu dziecka w edukacji przedszkolnej 

5. Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa 

w projekcie 

6. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o 

niepełnosprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


