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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Dzieciaki.pl
„Dzieciaki.pl - super Przedszkole dla super Dzieciaków!”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Świętokrzyskiego
rzyskiego na lata 2014w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętok
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 8.3.1 Upowszechnianie
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
Nr projektu: RPSW.08.03.01RPSW.08.03.01-2626-0034/17
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dzieciaki.pl - super
Przedszkole dla super Dzieciaków!” realizowanym przez MM GROUP MARCIN MALISZEWSKI
(działalność gospodarcza) w partnerstwie z Karol Golonka (działalność gospodarcza).

§1
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt - projekt „Dzieciaki.pl - super Przedszkole dla super Dzieciaków!”.
2. Partner Wiodący - MM GROUP MARCIN MALISZEWSKI (działalność gospodarcza).
3. Partner projektu - Karol Golonka (działalność gospodarcza).
4. Uczestnicy Projektu - dzieci, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie
i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie
(zostali przyjęci do przedszkola).
5. Biuro Projektu - do dnia 30.09.2017 r. siedziba Partnera Wiodącego (Bawialnia Bajkowa
Kraina, Maksymiliana Strasza 30, 25-108 Kielce); od 1 października Biurem projektu będzie
Przedszkole Dzieciaki.pl (Os. Na Stoku, Sikorskiego 20A, 25-434 Kielce).
6. Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
7. Strona internetowa: dzieciaki.pl
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§2
Informacje o Projekcie
Głównym celem Projektu jest utworzenie 1 nowego przedszkola niepublicznego w Kielcach
na osiedlu Na Stoku, a tym samym wygenerowanie 60 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, w tym 3-6 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością/orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) województwo
świętokrzyskie.
Projekt 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 8.3.1
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
Okres realizacji Projektu: 01.07.2017 r. do 31.08.2018 r.
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Biuro Projektu znajduje się do dnia 30.09.2017 r. w siedzibie Partnera Wiodącego (Bawialnia
Bajkowa Kraina, Maksymiliana Strasza 30, 25-108 Kielce); od 1 października Biurem projektu
będzie Przedszkole Dzieciaki.pl (Os. Na Stoku, Sikorskiego 20A, 25-434 Kielce). Wszelkie
informacje na temat Projektu są dostępne w Biurze Projektu, na Stronie internetowej
Projektu.
Projekt jest realizowany w partnerstwie - MM GROUP MARCIN MALISZEWSKI (działalność
gospodarcza) i Karol Golonka (działalność gospodarcza).
§3
Zakres wsparcia
Utworzenie 1 nowego przedszkola niepublicznego w Kielcach na osiedlu Na Stoku, a tym
samym wygenerowanie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 3-6 miejsc
dla dzieci z niepełnosprawnością/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) województwo świętokrzyskie.
Wsparcie obejmuje objęcie uczestników opieką przedszkolną w godzinach 6:30 – 18:00.
Zajęcia dodatkowe w ramach projektu obejmują:
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE - LOGOPEDIA: zajęcia grupowe z logopedą 1 x tydzień. Logopeda
będzie prowadził indywidualne zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością lub specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi/deficytami w zależności od potrzeb, min. 3 x w tygodniu.
ZAJĘCIA STYM. ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY:
• Zajęcia taneczne 2 x w miesiącu,
• Zumba kids 2 x w miesiącu,
• Piłka nożna 2 x w miesiącu,
• Sztuki walki 2 x w miesiącu.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE:
• Zajęcia teatralne 1 x w miesiącu,
• Zajęcia muzyczne 1 x w miesiącu,
• Wycieczki poznawcze 4 x w roku.
§4
Proces i kryteria rekrutacji dzieci
Aby zostać Uczestnikiem Projektu obowiązkowo należy zapoznać się z niniejszym
Regulaminem, wypełnić Kartę zgłoszenia do przedszkola, która zwiera Deklarację
uczestnictwa wraz z załącznikami oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie. Do
podpisania ww. dokumentów zobligowani są rodzice dzieci (wystarczy 1 rodzic).
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie dzieci w wieku od 2,5 (na dzień 1 października
2017 r.) do 6 lat zamieszkałe w województwie świętokrzyskim w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, zgłaszający z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w Projekcie.
Wyżej wymienione dokumenty w należy dostarczyć do Biura Projektu.
Rekrutacja Uczestników Projektu będzie miała charakter jawny i równościowy. Zapewniony
będzie równy dostęp obu płci do udziału w Projekcie.
Terminy rekrutacji:
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• Rekrutacja główna od 17.07.2017 r. do 31.07.2017 r.,
• Rekrutacja uzupełniająca I od 1.08.2017 r. do 14.08.2015 r.,
• Rekrutacja uzupełniająca II od 15.08.2017 r. do 31.08.2015 r.,
• Rekrutacja uzupełniająca III od 1.09.2017 r. do 14.09.2017 r.,
• Rekrutacja uzupełniająca ciągła od 15.09.2017 r.
6. Kryteria rekrutacji
a) Kryterium formalne: dziecko zamieszkuje na terenie województwa świętokrzyskiego
(w rozumieniu przepisów KC).
b) Dodatkowe punkty przyznawane będą za spełnienie poniższych kryteriów (1 punkt za
spełnienie każdego z kryteriów na podstawie oświadczeń lub zaświadczeń):
niepełnosprawność dziecka, wielodzietność rodziny dziecka, niepełnosprawność jednego
z rodziców dziecka, niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, niepełnosprawność
rodzeństwa dziecka, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie dziecka pieczą
zastępczą.
c) W przypadku tej samej liczby punktów u dzieci, które zakwalifikowane zostały na
ostatnie wolne miejsce przedszkolne określone zostały dodatkowe kryteria, które
pozwolą wyłonić ostatnich uczestników projektu (1 punkt za spełnienie każdego z
kryteriów na podstawie oświadczeń lub zaświadczeń): samotny rodzic wychowujący
dziecko, rodzic studiujący w systemie dziennym, rodzic niepełnosprawny, rodzice
pracujący dłużej niż do g. 16:00. Rodzice zostaną powiadomieni o konieczności
uzupełnienia dokumentacji.
7. Procedura rekrutacji
a) W celu sprawnego przeprowadzenia rekrutacji każdorazowo zostanie powołana Komisja
Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą minimum trzy osoby (Koordynator projektu,
przedstawiciel Partnera wiodącego i Partnera projektu). Komisja dokona kwalifikacji
Uczestników Projektu w oparciu o złożone dokumenty i kryteria rekrutacji przyjęte
zgodnie z założeniami Projektu.
b) W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej ilości Uczestników Projektu zostanie
przeprowadzony ponowny nabór w formie rekrutacji uzupełniającej.
c) Partner Wiodący sporządzi protokół z rekrutacji zawierający listę osób
zakwalifikowanych do Projektu. Zostanie stworzona lista podstawowa i rezerwowa na
wypadek rezygnacji Uczestnika Projektu.
d) Wyniki rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu. Rodzice uczestników projektu
zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
e) Za termin zgłoszenia do Projektu przyjmuje się dzień, w którym do Biura Projektu
wpłynie poprawnie wypełniona, kompletna i podpisana Karta zgłoszenia do przedszkola.
§5
Prawa
Prawa i obowiązki uczestników
1. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika projektu wnoszą opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu, w wysokości 200,00 zł miesięcznie w formie ryczałtu. Opłata ta będzie
przeznaczona na wyżywienie dzieci.

Przedszkole Niepubliczne „Dzieciaki.pl”
Os. Na Stoku, Sikorskiego 20A, 25-434 Kielce
www.dzieciaki.pl tel. 509-122-509
Realizator projektu
“Dzieciaki.pl – super Przedszkole dla super Dzieciaków”:
MM Group Marcin Maliszewski
Maksymiliana Strasza 30, 25-108 Kielce
NIP 6572091426 REGON 260747789
Partner projektu: Karol Golonka
Elizy Orzeszkowej 8/27, 25-435 Kielce
NIP 6572399199 REGON 260349020

2. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika projektu wnoszą opłatę jednorazową tzw. wpisowe
w wysokości 250,00 zł jednorazowo najpóźniej w pierwszym tygodniu uczęszczania dziecka
do przedszkola. Opłata ta będzie przeznaczona na podręczniki i materiały higieniczne.
3. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie
monitoringu i ewaluacji projektu poprzez m.in. wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i innych
wymaganych dokumentów w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu.
4. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do zapoznania się
i przestrzegania Regulaminu przedszkola.
5. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania
o zmianach w danych teleadresowych.
6. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązuje się do poinformowania o zamiarze
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 30 dni przed zakończeniem uczestnictwa w projekcie.
7. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do zapoznania się
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
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§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa
w Projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Projektu pisemnego
oświadczenia o rezygnacji.
Lider Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników
w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami
zawartymi w niniejszym Regulaminie.
Uczestnicy i uczestniczki projektu mogą zostać skreśleni z listy uczestników w następujących
przypadkach:
a) Na wniosek nauczyciela wychowawcy lub Koordynatora Projektu, w przypadku rażącego
naruszenia zasad uczestnictwa w Projekcie.
b) Z powodu innych sytuacji niezależnych od Uczestnika Projektu długotrwale
uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie.
Skreślenia ucznia z listy uczestników dokonuje Koordynator Projektu.

§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu Rekrutacji
i Uczestnictwa w projekcie „Dzieciaki.pl - super Przedszkole dla super Dzieciaków!”.
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Partnera
Wiodącego
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w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
3. Partner Wiodący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności na skutek
zmian w przepisach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.
4. Partner Wiodący o wszelkich zmianach jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
na Stronie internetowej.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2017 r. i obowiązuje do końca trwania
projektu.

Zatwierdzam
Marcin Maliszewski

