
   

 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „TIKoludki w naturze” 

 
Projekt „TIKoludki w naturze” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości 
edukacji ogólnej – ZIT Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej realizowanym 
przez Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Projekt nr: RPSW.08.03.06-26-0004/19. 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie, kryteria i procedurę rekrutacji do 

projektu oraz wsparcie przewidziane dla uczestników. 

2. Podstawowe pojęcia: 

a) Projekt - Projekt pn. „TIKoludki w naturze” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej . 

b) Beneficjent / Realizator projektu - podmiot realizujący projekt „TIKoludki w naturze”. 

Beneficjentem/Realizatorem projektu jest Gmina Piekoszów/Zespół Placówek 

Oświatowych w Piekoszowie (REGON: 292822193, NIP: 9591810881). 

c) Biuro Projektu – Gabinet p. Wicedyrektor mgr Marzeny Zbroszczyk w Zespole Placówek 

Oświatowych w Piekoszowie, adres: Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów, telefon: 

41 306 10 28. 

d) Uczestnik projektu - dziecko w wieku 3-6 lat (roczniki 2013-2016), które po spełnieniu 

wymogów określonych w Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w 

projekcie. Dziecko na dzień 02.09.2019 r. powinno mieć ukończone 3 lata. 

e) Miejscem realizacji projektu będzie Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w 

Piekoszowie, Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów. 

 

§2 

Cele i założenia projektu 

 

1. Celem głównym projektu jest utworzenie nowoczesnego i innowacyjnego pod względem 

połączenia nowoczesnych technologii i hortitoterapii oddziału w istniejącym Przedszkolu w 



   

 

 
Piekoszowie, a tym samym wygenerowanie 24 nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

(12K, 12M) dla dzieci posiadających miejsce zamieszkania w rozumieniu KC na terenie 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, realizacja zajęć dodatkowych dla 203 przedszkolaków 

(100K, 103M), w tym 2 os. z niepełnosprawnością: specjalistyczne rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, zajęcia w zakresie 

kompetencji kluczowych oraz uzyskanie nowych kompetencji przez 3 nauczycieli z zakresu 

wykorzystania TIK do prowadzenia zajęć. 

2. Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2019 r. – 30.06.2020 r. 

3. Rekrutacja do projektu będzie trwać w terminie od 23 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o 

zakończeniu naboru będzie oznaczało brak wolnych miejsc przedszkolnych. 

§3 

Wsparcie uczestników w ramach projektu w ramach nowego oddziału przedszkolnego 

 

1. Projekt obejmuje wsparcie w postaci utworzenia i współfinansowania ze środków EFS przez 

okres 10 miesięcy 24 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 

2. Wsparcie w ramach bieżącej działalności przedszkola: 

a) Opieka nauczyciela i pomocy nauczyciela 

b) ZAJĘCIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  

zajęcia z języka angielskiego (1 x tydzień, 30 minut) 

c) ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY 

rytmika (1 x tydzień, 30 minut)   

d) Zajęcia o roślinach, fazach wzrostu, pielęgnacji, ekologii prowadzone w zewnętrznej 

sali dydaktycznej w 2020 roku (10 godzin x rok) 

 

3. Zajęcia dodatkowe grupowe dla oddziału przedszkolnego TIKoludki: 

a) ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE  

koncerty filharmoniczne (4 x rok) 

cykl wycieczek poznawczo-edukacyjnych pn. "Mali odkrywcy" (5 x rok)  

b) ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY  

taniec  (1x w tygodniu, 30 minut) 

c) ZAJĘCIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:  

zajęcia naukowo-doświadczalne (średnio 2h/miesiąc/grupa) 

 
4. Dzieci biorące udział w projekcie objęte są edukacją przedszkolną od 1 września 2019 r. do 

30 czerwca 2020 r. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przesunięcia rozpoczęcia edukacji 

przedszkolnej, jednak nie później niż do 1 października 2019 r. 

 
§ 4 

Rekrutacja uczestników projektu do nowego oddziału przedszkolnego 

 
1. Procedura rekrutacyjna: 

a. Rekrutacja odbędzie się w następujących etapach: 



   

 

 
a) przyjmowanie zgłoszeń (poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do przedszkola 

wraz z informacją nt. miejsca zamieszkania, deklaracją, zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych oraz oświadczeniem o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych 

projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS) oraz złożenie 

wymaganych załączników od dnia 23 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Zgłoszenia należy składać osobiście w Biurze projektu w godzinach 9.00 - 15.00 lub za 

pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), 

b) weryfikacja formalna złożonych formularzy, 

c) sporządzenie listy Uczestników projektu, podanie do publicznej wiadomości wyników 

rekrutacji, najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2019 r., 

d) w postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, które 

posłużą w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych, 

e) w postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się wszczęcie procedury rekrutacji 

uzupełniającej. 

f)  beneficjent nie przewiduje możliwości uzupełniania dokumentacji dotyczącej pierwszego 

etapu rekrutacji (Formularza zgłoszeniowego do przedszkola) w pierwszej turze rekrutacji 

po terminie naboru - po 29.08.2019 r. W przypadku rekrutacji uzupełniającej Beneficjent 

nie przewiduje możliwości uzupełniania dokumentacji dotyczącej pierwszego etapu 

rekrutacji po każdorazowo wyznaczonym terminie jako ostatni dzień składania formularzy 

rekrutacyjnych. 

b. Uczestnikami Projektu może być dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2013-2016), 

które w procesie rekrutacji spełnia następujące warunki: 

a) Kryterium formalne: 

• Kryterium zamieszkania - dziecko zamieszkuje na terenie Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

• Kryterium wieku - rekrutacja na rok szkolny 2019/20 - dzieci urodzone w latach od 2013 

do 2016 (w momencie przystąpienia do projektu dziecko ma ukończone 3 lata). 

• Kryterium dokumentacji - poprawnie wypełniona dokumentacja rekrutacyjna wraz 

z kompletem wymaganych załączników. 

• Nie zostało usunięte z placówek przedszkola w poprzednich latach. 
 

b) Kryteria fakultatywne - dodatkowe punkty w procesie rekrutacji uzyskać mogą dzieci, 

które spełniają jedno lub więcej z poniższych kryteriów. Punkty doliczane będą na 

postawie przedłożonych przez rodziców razem z dokumentami rekrutacyjnymi 

oświadczeń/orzeczeń:  

• niepełnosprawność dziecka: +1 pkt. (kopia orzeczenia), 

• wielodzietność rodziny dziecka: +1 pkt. (oświadczenie), 

• niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka: +1 pkt. (kopia orzeczenia), 

• niepełnosprawność obojga rodziców dziecka: +1 pkt. (kopia orzeczenia), 

• niepełnosprawność rodzeństwa dziecka: +1 pkt. (kopia orzeczenia), 

• samotne wychowywanie dziecka w rodzinie: +1 pkt. (oświadczenie), 

• objęcie dziecka pieczą zastępczą: +1 pkt. (oświadczenie). 
 



   

 

 
c. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego przeprowadza się drugi etap postępowania. Rodzice/opiekunowie prawni 

zostaną o tym fakcie poinformowani nie później niż 30 sierpnia 2019 r. (pierwszy etap) 

poprzez umieszczenie wyników rekrutacji w biurze projektu i wezwanie do uzupełnienia 

dokumentacji w terminie 3 dni kalendarzowych. Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie 

to:  

a) dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowują, pracują lub uczą 

się/studiują w systemie dziennym: + 1 pkt (oświadczenie/zaświadczenie), 

b) dziecko, którego rodzic jest niepełnosprawny: + 1 pkt (oświadczenie/zaświadczenie), 

c) dziecko, którego rodzice pracują dłużej niż do g. 16:00: + 1 pkt 

(oświadczenie/zaświadczenie). 

d. Zakończeniem procesu rekrutacji i ostatecznym zapisaniem dziecka do przedszkola jest 

podpisanie przez rodziców oświadczenia o woli przyjęcia kandydata do przedszkola. 

Niepodpisanie dokumentu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z 

miejsca w przedszkolu. W takim przypadku przyjęte zostaje kolejne dziecko z listy 

rezerwowej. 

 

§ 5 

Wsparcie uczestników w ramach projektu:  

zajęcia dodatkowe dla 8 oddziałów przedszkolnych  

 

1. Projekt obejmuje wsparcie w postaci realizacji zajęć dodatkowych współfinansowanych ze 

środków EFS przez okres 10 miesięcy 8 istniejących oddziałów przedszkolnych. 

2. Zajęcia dodatkowe grupowe dla 8 oddziałów przedszkolnych: 

a) ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE  

koncerty filharmoniczne (4 x rok) 

cykl wycieczek poznawczo-edukacyjnych pn. "Mali odkrywcy" (5 x rok)  

b) ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY  

taniec  (1x w tygodniu, 30 minut) 

c) ZAJĘCIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:  

Zajęcia naukowo-doświadczalne (średnio 2h/miesiąc/grupa 

 
3. Dzieci biorące udział w projekcie objęte są edukacją przedszkolną od 1 września 2019 r. 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do przesunięcia rozpoczęcia realizacji zajęć dodatkowych 

jednak nie później niż do 1 października 2019 r. 

 

§ 6 

Rekrutacja uczestników projektu: 

zajęcia dodatkowe dla 8 oddziałów przedszkolnych 

 

1. Procedura rekrutacyjna sprowadzać się będzie do zebrania formularzy zgłoszeniowych do 
przedszkola wraz z informacją nt. miejsca zamieszkania, deklaracją, zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych oraz oświadczeniem o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia  



   

 

 
w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS od 
rodziców dzieci uczęszczających do istniejących oddziałów przedszkolnych (8 oddziałów). 
Po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dziecko zostanie 
zakwalifikowane do udziału w projekcie i będzie mogło uczestniczyć we wsparciu (zajęcia 
dodatkowe). 

 
§ 7 

Wsparcie uczestników w ramach projektu:  Wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie 

TIK (nauczyciele uczący w nowym oddziale TIKoludki) 

 

1. Wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie TIK - wparcie obejmuje certyfikowane 
4-godzinne szkolenie, pozwalające na zdobycie nowych kompetencji - wiedzy i umiejętności 
do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. 

 
§ 8 

Rekrutacja uczestników projektu: Wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie TIK 

(nauczyciele uczący w nowym oddziale TIKoludki) 

 

1. Procedura rekrutacyjna sprowadzać się będzie do zebrania formularzy zgłoszeniowych od 
nauczycieli oddziału przedszkolnego TIKoludki. Po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego nauczyciel zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie i 
będzie mógł uczestniczyć we wsparciu szkoleniowym. 

 
§ 9 

Prawa i obowiązki uczestników 

 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika projektu wnoszą opłaty za wyżywienie dziecka 

w przedszkolu. 

2. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika projektu wnoszą opłaty za bilety wstępu dla 

dziecka na wycieczkach edukacyjnych. 

3. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika projektu wnoszą opłaty na podręczniki dziecka 

w przedszkolu (w tym do języka angielskiego). 

4. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu/Uczestnik projektu jest zobowiązany do 

wypełniania deklaracji uczestnictwa w projekcie, ankiet ewaluacyjnych i innych 

wymaganych dokumentów w trakcie realizacji Projektu jak i udziału procesie ewaluacji. 

5. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do zapoznania się 

i przestrzegania Statutu przedszkola. 

6. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu/Uczestnik projektu jest zobowiązany do 

bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych. 

7. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązuje się do poinformowania 

o zamiarze rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 30 dni przed zakończeniem uczestnictwa 

w projekcie. 



   

 

 
8. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu/Uczestnik projektu jest zobowiązany do 

zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

9. W przypadku naruszenia Regulaminu przedszkola oraz gdy dziecko będzie uniemożliwiać 

pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci lub nastąpi 

brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a Rodzicem/Opiekunem prawnym 

Uczestnika projektu, w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji 

i wychowywania dziecka, Beneficjent ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo dziecka 

w projekcie. 

 
§ 6  

Postanowienia końcowe 

 
1. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu będzie sprawował Zespół Projektowy. 

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy 

przekazywać do Kierownika Projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 

    
   Zatwierdzam: 
 
………………………………… 
(data, podpis, pieczęć) 

 


