REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej
w Gminie Stalowa Wola”
Regulaminu określa warunki uczestnictwa w projekcie „Przedszkole na dobry
start - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”, zwanego dalej
projektem, zasady rekrutacji, zasady organizacyjne, zasady uczestnictwa
w projekcie, zasady monitoringu, zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa
w projekcie oraz postanowienia końcowe.
§ 1 Informacje o możliwości udziału w projekcie:
1. Projekt realizowany jest w następujących przedszkolach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12 im. J. Ch. Andersena
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori

2. Informacje o realizowanym projekcie, możliwości, warunkach udziału
w projekcie, wymaganych dokumentach rekrutacyjnych i terminach
rekrutacji do projektu przekazywane są:
a) na spotkaniach Dyrektorów przedszkoli z rodzicami/opiekunami
prawnymi dzieci, uczęszczających do przedszkola,
b) poprzez informacje na tablicy ogłoszeń przedszkoli,
c) za pośrednictwem stron www przedszkoli, wymienionych w §1 ust. 1,
d) za pośrednictwem strony internetowej Gminy Stalowa Wola
www.stalowawola.pl,
e) w Biurze Projektu, zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Stalowa Wola,
ul. Wolności 9, pok. nr 34.
§ 2 Warunki rekrutacji
1. Projekt skierowany jest do następujących uczestników projektu:
a) 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Stalowa Wola, przyjętych do
Przedszkola nr 15, które w najwyższym stopniu spełniają opisane
poniżej kryteria rekrutacji (znajdujących się na liście rezerwowej do
grupy tworzonej w ramach projektu),
b) 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Stalowa Wola, przyjętych do
Przedszkola nr 18, które w najwyższym stopniu spełniają opisane
poniżej kryteria rekrutacji (znajdujących się na liście rezerwowej do
grupy tworzonej w ramach projektu),
c) co najmniej 208 dzieci w wieku 3-6 lat z Gminy Stalowa Wola ze
zdiagnozowanymi deficytami rozwoju mowy, uczęszczających do
13 przedszkoli, wymienionych w §1 ust. 1.
2. Wiek uczestników mierzony jest w momencie rozpoczęcia udziału w
projekcie.
3. W przypadku niewykorzystania w zaplanowanym procesie rekrutacji,
wszystkich wolnych miejsc, Gmina Stalowa Wola zastrzega sobie możliwość
wskazania kolejnych terminów rekrutacji.
4. W przypadku problemów z pozyskaniem założonej w projekcie liczby
uczestników dopuszcza się możliwość udziału w projekcie dzieci, które
ukończyły 2,5 roku, zgodnie z art. 14 ustawy o systemie oświaty.
5. Dopuszcza się zwiększenie planowanej liczby uczestników zajęć
logopedycznych, realizowanych w ramach projektu do 312 os.,
w przypadku wolnych miejsc w grupach logopedycznych w poszczególnych
przedszkolach.
6. Rekrutacja do grup przedszkolnych tworzonych w ramach projektu
prowadzona jest w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18.

7. Rekrutacja na zajęcia logopedyczne prowadzona jest we wszystkich
13 przedszkolach wymienionych w §1 ust. 1.
8. Rekrutacja do grup przedszkolnych tworzonych w ramach projektu
prowadzona jest od 24 VI 2016 r. do 31 VII 2016 r.
9. Rekrutacja na zajęcia logopedyczne prowadzona jest od 12 do 23 IX 2016 r.
§ 3 Kryteria rekrutacji
1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział
w projekcie.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn oraz zapewnienia dostępu do wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami.
3. Kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie dokonują: Dyrektorzy
przedszkoli wymienionych w §1 ust. 1 i przedstawiciele Zespołu
Realizacyjnego Projektu. Personel ten przygotowuje listy osób
zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia projektu osobno dla
każdego przedszkola na podstawie kryteriów wskazanych poniżej. Listy te
są następnie zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli lub
osobę przez niego upoważnioną.
4. Kryteria rekrutacji do grup przedszkolnych tworzonych w Przedszkolu nr 15
i Przedszkolu nr 18 na potrzeby projektu:
a) Złożenie odpowiednio w Przedszkolu nr 15 lub Przedszkolu nr 18
prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (karta
uczestnika projektu, oświadczenie dot. wyrażenia zgody na udział
dziecka w projekcie, oświadczenie dot. wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, regulamin rekrutacji i udziału
w projekcie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego
potencjalnego uczestnika projektu).
b) Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dzieci z rocznika 2012 i 2013,
zamieszkałe na terenie Gminy Stalowa Wola, przyjęte do przedszkola
w ramach rekrutacji przeprowadzonej w III 2016 r. zgodnie z zapisami
ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli
nr V/43/15 (znajdujące się na liście rezerwowej do projektu). Ocenie
poddawane są dokumenty złożone na potrzeby rekrutacji dziecka do
przedszkola. W pierwszej kolejności – Etap I rekrutacji – do grupy
przedszkolnej tworzonej w ramach projektu przyjmowane są dzieci,
które spełniają następujące kryteria ustawowe, zbadane w trakcie
rekrutacji do przedszkola (kryteria o jednakowej wartości – w trakcie
oceny badane jest, czy dziecko spełnia co najmniej 1 kryterium
ustawowe):
 dziecko, które zgodnie z Ustawą o systemie oświaty ma prawo do
edukacji przedszkolnej (weryfikacja na podstawie wskazanego
w dokumentach rekrutacyjnych peselu dziecka),
 dziecko z rodziny wielodzietnej (weryfikacja na podstawie
załączonego oświadczenia),
 dziecko niepełnosprawne (weryfikacja na podstawie załączonej
kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
 dziecko 1 rodzica niepełnosprawnego (weryfikacja na podstawie
załączonej kopii orzeczenia),
 dziecko 2 rodziców niepełnosprawnych (weryfikacja na podstawie
załączonych kopii orzeczeń),
 dziecko z niepełnosprawnym rodzeństwem (weryfikacja na
podstawie załączonej kopii orzeczenia),
 dziecko rodzica samotnie je wychowującego (weryfikacja na
podstawie załączonej kopii wyroku sądu/aktu zgonu/ośw. itp.),
 dziecko objęte pieczą zastępczą (weryfikacja na podstawie
załączonej kopii dokumentów, które ten fakt potwierdzają, zgodnie
z ustawą o systemie pieczy zastępczej).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
nadal pozostawać będą wolne miejsca w grupie tworzonej na potrzeby
projektu, przeprowadza się II etap rekrutacji, obejmujący następujące
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kryteria dodatkowe (kryteria punktowane – w trakcie oceny wyłaniani
są kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów, przy takiej
samej liczbie punktów o przyjęciu do projektu decyduje losowanie)
– weryfikowane na podstawie załączonego oświadczenia:
 oboje rodziców pracuje, wykonuje pracę na postawie umowy
cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (w przypadku
osoby samotnie wychowującej dziecko wystarczy, iż 1 osoba
spełnia powyższe warunki) - 20 pkt.,
 rodzeństwo uczęszcza do danego Przedszkola - 10 pkt.,
 pobyt dziecka planowany powyżej 5 godzin dziennie - 8 pkt.,
 rodzina pozostaje pod opieką MOPS - 6 pkt..
Kryteria rekrutacji na zajęcia logopedyczne, przewidziane do realizacji
w 13 przedszkolach wymienionych w §1 ust. 1:
a) Złożenie w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko prawidłowo
wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (karta uczestnika projektu,
oświadczenie dot. wyrażenia zgody na udział dziecka w projekcie,
oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, regulamin rekrutacji i udziału w projekcie podpisane przez
rodzica/opiekuna prawnego potencjalnego uczestnika projektu).
b) Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dzieci w wieku 3-6 lat,
uczęszczające do jednego z 13 przedszkoli, wymienionych w §1 ust. 1,
które posiadają zdiagnozowane deficyty w zakresie rozwoju mowy
(weryfikacja na podstawie karty uczestnika projektu i załączonych kopii
orzeczeń/opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub diagnozy
specjalisty lub zaświadczenia od lekarza itp.) – 1 pkt.
c) Dodatkowy punkt na etapie rekrutacji przyznawany jest dzieciom
niepełnosprawnym (weryfikacja na podstawie załączonej kopii
orzeczenia) – 1 pkt.
d) W przypadku takiej samej liczby punktów o przyjęciu dziecka do
projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach rekrutacyjnych
Zespół Realizacyjny zwraca się telefonicznie do rodziców/opiekunów
prawnych dziecka z prośbą o ich uzupełnienie w terminie 7 dni, od daty
powiadomienia o zaistniałej sytuacji. Uzupełnieniu nie podlegają
dokumenty złożone w III 2016 na potrzeby rekrutacji do przedszkola.
Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie, z uwagi na brak miejsc,
zostaną umieszczone na liście rezerwowej uczestników projektu,
sporządzanej osobno dla poszczególnych form wsparcia i każdego
przedszkola, w którym realizowany jest projekt.
Osoby z list rezerwowych będą miały możliwość udziału w projekcie
w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby
wcześniej zakwalifikowane.
Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy
rezerwowe będą dostępne:
a) w Biurze Projektu, zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Stalowa Wola,
b) u Dyrektorów poszczególnych przedszkoli.
§ 4 Formy wsparcia i zasady organizacyjne
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest przez Gminę Stalowa Wola w ramach Osi
priorytetowej IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
a) Dofinansowanie przez 11 miesięcy (IX 2016 r. – VIII 2017 r. z miesięczną
przerwą w VII 2017 r.) funkcjonowania grupy przedszkolnej złożonej z
25 dzieci w Przedszkolu nr 15 w godz. 6.00-16.00 (pokrycie kosztów
dostosowania przedszkola do funkcjonowania nowej grupy
przedszkolnej – remont pomieszczenia sanitariatu oraz magazynku,
zakup i montaż mebli, zakup tablicy interaktywnej i laptopa, pokrycie
kosztów wyżywienia i ubezpieczenia dzieci oraz wynagrodzenia
nauczycieli).
b) Dofinansowanie przez 11 miesięcy (IX 2016 r. – VIII 2017 r. z miesięczną
przerwą w VII 2017 r.) funkcjonowania grupy przedszkolnej złożonej
z 25 dzieci w Przedszkolu nr 18 w godz. 6.00-16.00 (pokrycie kosztów
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dostosowania przedszkola do funkcjonowania nowej grupy
przedszkolnej – zakup i montaż mebli, zakup tablicy interaktywnej
i laptopa, pokrycie kosztów wyżywienia i ubezpieczenia dzieci oraz
wynagrodzenia nauczycieli).
c) Realizacja
bezpłatnych,
dodatkowych,
grupowych
zajęć
logopedycznych w 13 przedszkolach, wymienionych w §1 ust. 1 (poza
bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkoli). Planowane jest
utworzenie 104 grup 2-3 osobowych (średnio 8 grup na przedszkole –
ostateczna liczba grup w danym przedszkolu zależeć będzie od skali
występowania deficytów rozwoju mowy wśród dzieci i potencjalnych
uczestników projektu). Na grupę przypadają średnio w tyg. 2 zajęcia po
15 min (łącznie w skali projektu–104 gr. x 2 zajęcia x 0,25h x 4 tyg. x 8
m-cy=1664 h). Wsparcie realizowane jest w okresie X 2016 r. –V 2017 r.
Dla każdego dziecka zostanie założona karta informacyjna wypełniana
przez logopedę, wskazująca stan wyjściowy rozwoju mowy dziecka
i stan na koniec projektu. W czasie zajęć uwzględnione zostaną
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psycho-fizyczne każdego uczestnika.
W trakcie świadczenia wymienionych powyżej form wsparcia prowadzone
są dzienniki zajęć z listą obecności.
Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia ustalany jest
indywidualnie dla każdego przedszkola, podległego Gminie Stalowa Wola,
w którym wdrażany jest projekt przy współpracy z Dyrektorami przedszkoli
i wykonawcami.
§ 5 Zasady uczestnictwa w projekcie i obowiązki uczestników
Rodzice dzieci, które korzystają ze wsparcia w postaci dofinansowania
funkcjonowania grup przedszkolnych utworzonych w ramach projektu
w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 zobowiązani są do uiszczenia opłaty
za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, zgodnie
z uchwałą nr LXII/890/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 25.04.2014 r.
Udział w zajęciach logopedycznych jest bezpłatny.
Dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie ma obowiązek regularnie
uczestniczyć w zajęciach, na które zostało skierowane, zgodnie
z zaplanowaną dla niego ścieżką uczestnictwa w projekcie.
Usprawiedliwione będą nieobecności uczniów spowodowane chorobą,
nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami.
Dzieci biorące udział w projekcie i ich rodzice/opiekunowie prawni są
zobowiązani do udziału w badaniach monitorujących przebieg projektu
i poziom zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów oraz do udzielania opinii
dotyczących projektu.
§ 6 Zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w projekcie
W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w projekcie, rodzice/opiekunowie
prawni zobowiązani są dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście,
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura
Projektu, w najwcześniejszym możliwym terminie.
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie, w szczególnych sytuacjach uniemożliwiających
dziecku uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca
zamieszkania, inny ważny powód), po złożeniu pisemnego oświadczenia
o rezygnacji i jej przyczynach, w najwcześniejszym możliwym terminie.
Na miejsce osoby skreślonej z listy uczestników projektu lub rezygnującej ze
wsparcia zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej,
a w przypadku braku takich osób prowadzona jest dodatkowa rekrutacja.
§ 7 Postanowienia końcowe
Regulamin został opracowany przez Zespół Realizacyjny przy współpracy
z Dyrektorami 13 przedszkoli, wymienionych w §1 ust. 1 i wprowadzony
jako obowiązujący przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
Wersja Regulaminu z dnia 24 czerwca 2016 r.
Gmina Stalowa Wola zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu i punktach informacyjnych
zlokalizowanych w 13 przedszkolach, wskazanych w §1 ust.1., w których
realizowany jest projekt.
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