Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa Nr UDA-POKL.09.01-22-058/10-00 z dnia 20.07.2010 r.

Regulamin rekrutacji do projektu
„E- zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim”
realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Miejski
w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (Lidera Projektu) w partnerstwie z:
- Gminą Stary Dzierzgoń,
- Gminą Stary Targ,
- Gminą Mikołajki Pomorskie,
- Miastem i Gminą Sztum.

§1
Definicje
1) UŜyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a) Lider Projektu – Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń,
tel. 0(55) 276 25 01;
b) Partnerzy Projektu:
- Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń,
- Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,
- Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum;
c) Projekt – projekt pn. „E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim”, realizowany przez
Lidera Projektu zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-22-058/10-00 z dnia 20.07.2010 r.
o

dofinansowanie

projektu

w

ramach

Priorytetu

IX

Rozwój

wykształcenia

o kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
d) Rodzic/opiekun – opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka
do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji;
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e) Uczestnik projektu – odpowiednio: dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych
w Regulaminie

rekrutacji

zostało

zakwalifikowane

do

uczestnictwa

w

Projekcie,

rodzic/opiekun, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji został
zakwalifikowany do udziału w projekcie;
f) Koordynator projektu – osoba zarządzająca Projektem,
g) Biuro Projektu – Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pok. Nr 27,
II piętro;
h) Zespoły Przedszkolne – zespoły przedszkolne w miejscowościach: Ankamaty, Bruk,
Cieszymowo, Czernin, Gościszewo, Jasna, Morany, Mikołajki Pomorskie, Myślice, Nowa Wieś
Sztumska, Piekło, Postolin, Stanowo, Stary Targ, Szropy.
§2
Informacje ogólne
1) Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji do projektu „E-zespoły przedszkolne w powiecie
sztumskim” realizowanego przez Urząd Miejski w Dzierzgoniu w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia o kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2) Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2010 r. – 28.12.2012 r.
3) Projekt składa się z zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci (realizowanych 3 razy
w tygodniu po 4 godz.) oraz spotkań warsztatowych dla rodziców/opiekunów.
4) Tematyka warsztatów dla dzieci obejmuje:
a) zajęcia z trenerem wychowawcą (3 razy w tygodniu po 4 godziny w okresie od 01.09.2010 r. –
28.12.2012 r.
b) zajęcia z logopedą (2 godz. tyg. w kaŜdym zespole przedszkolnym),
c) zajęcia rytmiczno-taneczne (1 godz. tyg. w kaŜdym zespole przedszkolnym),
d) zajęcia z języka angielskiego (1 godz. tyg. w kaŜdym zespole przedszkolnym).
Warsztaty dla rodziców/opiekunów:
a) spotkanie z trenerem (4 godz. w kaŜdym zespole przedszkolnym),
b) spotkanie z informatykiem (4 godz. w kaŜdym zespole przedszkolnym).
Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek:
a) warsztaty dotyczące przemocy rówieśniczej,
b) warsztaty dotyczące metod włączania równości płci do zabaw z dziećmi.
Liczba beneficjentów ostatecznych przewidzianych w projekcie wynosi 450 osób (225 dzieci, 225
rodziców/opiekunów).
Zajęcia prowadzone będą według ustalonego wcześniej harmonogramu zajęć w Zespołach
Przedszkolnych.
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§3
Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni)
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat oraz rodziców/opiekunów zamieszkujących
na obszarach wiejskich gmin: Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie,
Sztum.
§4
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od 29.10.2010 r. do 30.11.2010 r.
3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest koordynator projektu.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.11.2010 r. do godz. 15.00.
5. Zgłoszenia do projektu moŜna dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złoŜenie
dokumentacji rekrutacyjnej w siedzibie Lidera Projektu lub Partnerów:
a. Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń,
b. Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń,
c. Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,
d. Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki
Pomorskie,
e. Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
6. Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 4, składa się z:
a) Ankiety rekrutacyjnej,
b) Formularza zgłoszeniowego dziecka do Zespołu Przedszkolnego,
c) Oświadczenia o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
projektu i ewaluacji (dla dziecka, dla rodzica/opiekuna – uczestnika),
d) Oświadczenie uczestnika projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie wizerunku,
e) Kopii dowodu osobistego.
7. Dokumenty określone w punkcie 6 naleŜy złoŜyć w terminie określonym w punkcie
4. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 3 nie będą rozpatrywane.
8. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat moŜe zostać poproszony
drogą mailową lub telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji.
W przypadku nie uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych kandydat
moŜe zostać skreślony z listy uczestników Projektu.
9. Dodatkowo kandydat moŜe zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złoŜonych przez
siebie dokumentów lub złoŜenie dodatkowych dokumentów.

10. Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne
są na stronie internetowej www.dzierzgon.pl, www.e-przedszkola.pl oraz w Biurze Projektu.
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11. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie ankiety rekrutacyjnej
wypełnionej przez kandydata.
12. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) w przypadku rodziców/opiekunów dzieci:
- zamieszkujących w momencie zakwalifikowania się na terenach wiejskich gmin: Dzierzgoń.,
Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Sztum,
b) w przypadku dzieci:
- zamieszkujących w momencie zakwalifikowania się na terenach wiejskich gmin: Dzierzgoń.,
Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Sztum.
- dzieci w wieku od 3 do 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w

wieku 4-5 lat

nie uczestniczących dotąd w wychowaniu przedszkolnym,
- dzieci ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
W następnej kolejności pod uwagę będzie brana sytuacja społeczno-materialna rodziny, gdzie
pierwszeństwo mają:
- dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
- dzieci z rodzin zastępczych,
- dzieci z rodzin wielodzietnych.
Komisja Rekrutacyjna moŜe przyjąć dodatkowe kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne
z niniejszym regulaminem.
13. Po analizie ankiet stworzona zostanie przez koordynatora projektu lista rankingowa
uczestników, z której pierwszych 225 rodziców/opiekunów oraz 225 dzieci będzie mogło
skorzystać z kompleksowego wsparcia proponowanego w ramach projektu.
14. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzone zostanie w dniu 01.12.2010 r.
15. Osoby z listy rankingowej, które nie zmieszczą się na liście rankingowej zostaną alternatywnie
umieszczone na liście rezerwowej.
16. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu jak równieŜ
na stronach internetowych Partnerów oraz w biurze projektu.
17. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie
telefonicznie.
18. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana umowa o udziale w projekcie.
19. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
§5
Skład Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna składa się z:
1. Koordynatora Projektu - Przewodniczący Komisji,
2. Kierownika Projektu – Sekretarz,
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3. Członka zespołu zadaniowego (obsługa kadrowa projektu) - Członek.
§6
Zadania Komisji Rekrutacyjnej
4. Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu.
5. Wyjaśnienie rodzicom/opiekunom zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Zatwierdzenie listy dzieci i rodziców/opiekunów, którzy wezmą udział w projekcie.
7. Podejmowanie decyzji o przyjęciu dzieci do Zespołu Przedszkolnego, w przypadku zgłoszenia
większej liczby dzieci spełniających kryteria.
8. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzone zostanie w dniu 01.12.2010 r.

§7
Postanowienia końcowe
1. Osoby, nieuczestniczące w zajęciach mogą zostać usunięte z listy uczestników projektu.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” naleŜy do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2010 r. i moŜe ulec zmianie
w sytuacji zmiany Wytycznych lub dokumentów programowych.
4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu naleŜy przekazać
Koordynatorowi Projektu.

Dzierzgoń, dnia 01.10.2010 r.
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