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Projekt „Edukacja  przedszkolna szansą na lepszą przyszłość” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego praz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„EDUKACJA  PRZEDSZKOLNA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Edukacja  

przedszkolna szansą na lepszą przyszłość”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet 

IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. 

3. Projektodawcą jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku  wraz 

z Gminą Wyszki (Partnerem projektu),  na podstawie umowy zawartej z Samorządem 

Województwa Podlaskiego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. 

4. Okres realizacji projektu: 01.04.2011r. – 30.11.2011r. 

5. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa: 

a. kryteria uczestnictwa w projekcie 

b. zasady rekrutacji 

c. zasady przyjmowania zgłoszeń 

d. zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach 

6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Koordynatora Projektu. 

 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

 Projektodawca/Wnioskodawca/ Realizator Projektu – Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne Oddział w Białymstoku  

  Partner projektu – Gmina Wyszki / Urząd Gminy Wyszki  

 Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

 Uczestnik/Członek grupy docelowej – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie  

 UE – Unia Europejska, 

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

 Projekt – „Edukacja  przedszkolna szansą na lepszą przyszłość”, 

 PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

 Biuro Projektu – Urząd  Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2,  17-132 Wyszki 
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§  3 

Informacje ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Edukacja  przedszkolna szansą na lepszą przyszłość”  realizowanego w terminie od 

01.04.2011r. do 30.11.2011r. 

2. Celem głównym projektu jest podniesienie szans edukacyjnych 30 dzieci w wieku 3-5 

lat zamieszkujących obszar gminy Wyszki oraz  zwiększenie świadomości ich  

rodziców/opiekunów nt. roli edukacji w rozwoju człowieka, w terminie do 30 czerwca 

2011 r. 

3. Cele szczegółowe: 

a) Zwiększenie dostępu do edukacji dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na 

terenie gminy Wyszki 

b) Wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji 

przedszkolnej 

c) Zwiększenie aktywności mężczyzn  w edukacji dzieci 

d) Promocja idei kształcenia przez całe życie 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny 

5. W ramach Projektu prowadzone będą zajęcia edukacyjne w zakresie: 

 Warsztaty taneczne 

 Zajęcia metodą Montesorii 

 Spotkania informacyjne i warsztaty dla rodziców/opiekunów, w tym: 

- warsztaty metodyczne dla rodziców/opiekunków - pedagogizacja rodziców z zakresu 

psychologii rozwojowej dzieci oraz zaznajomienie ich z metodą Montessori  (cel, 

zasady, warunki pracy w domu);  

-wspólne zajęcia rodziców i dzieci w przedszkolu w celu zapoznania ich z zajęciami, 

w których uczestniczą dzieci, pokazaniu jak ważna jest rola rodziny w społeczeństwie, 

zajęcia otwarte tj. wspólne zajęcia np. plastyczne; 

6.  Zajęcia prowadzone będą w Ośrodkach  przedszkolnych w Strabli i Topczewie. 

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Grupę docelową projektu stanowią dzieci  w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałe na 

terenie gminy Wyszki oraz ich rodzice/opiekunowie. 

2. Kryteria rekrutacji określone zostały jako: 

 miejsce zamieszkania dziecka (preferowany obszar wiejski) 

 skład rodziny (pierwszeństwo udziału będą miały dzieci z rodzin niepełnych i/lub 

wielodzietnych)  

 min 18 rodziców/op. posiadać będzie powyżej 25 lat i wykształcenie niższe lub 

średnie (kryterium strategiczne wyboru projektu do dofinansowania) 

 pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą mieli:  
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- rodzice bezrobotni, niepełnosprawni i pozostający w trudnej sytuacji materialnej, 

- dzieci innych narodowości, niepełnosprawne. 

3. W przypadku osób spełniających te same kryteria o zakwalifikowaniu do udziału  

w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń 

§ 5 

Procedury rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 01.08.2011r. do 31.08.2011r. przez 

Koordynatora projektu.  

2. O zakwalifikowaniu dziecka oraz jego rodzica / opiekuna do udziału w projekcie 

decyduje spełnienie kryteriów określonych w § 4.  

4. Grupę docelową stanowi  30 dzieci  w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych na terenie 

gminy Wyszki oraz ich rodzice/opiekunowie. 

3. W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy utworzona zostanie lista rezerwowa. 

W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika z projektu, osoby znajdujące się 

kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału  

w projekcie. 

4. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 4  a 

także, w celu udokumentowania powyższego złożenie przez rodziców 

dziecka/opiekunów prawnych następujących dokumentów: 

  formularza rekrutacyjnego, 

 kserokopii dowodu osobistego potwierdzające dane personalne i adres zamieszkania,  

 deklaracji uczestnictwa w projekcie,  

 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) 

 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby 

bezrobotnej (jeśli dotyczy) 

 

§ 6 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do projektu 

(pierwszy dzień zajęć dziecka w oddziale przedszkolnym). 

2. Uczestnik projektu (rodzic, opiekun prawny) zobowiązuje się do: 

 dotrzymywania postanowień zawartych w podpisanej umowie dot. udziału w 

projekcie; 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i warsztatach 

organizowanych w ramach Projektu; 

 wypełniania w trakcie udziału w projekcie ankiet ewaluacyjnych; 

 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

dziecka, rodzica / opiekuna w Projekcie; 

3. Uczestnik projektu (rodzic, opiekun prawny) jest uprawniony do: 

 korzystania z bezpłatnym materiałów podczas zajęć, 
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 otrzymania bezpłatnych materiałów promocyjnych 

4. Dziecko oraz jego rodzic/opiekun, którzy zakończyli udział w zajęciach / warsztatach 

zorganizowanych w ramach Projektu otrzymają zaświadczenia / certyfikaty.  

5. Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się: 

 przyczyny zdrowotne – zwolnienie lekarskie  

 przyczyny losowe – wyjaśnienie pisemne rodzica dziecka / opiekuna 

 

§ 6 

Zasady organizacyjne 

1. Na zakończenie udziału w projekcie wręczone zostaną zaświadczenia / certyfikaty o 

uczestnictwie w projekcie. 

2. Materiały edukacyjne Uczestnicy otrzymają bezpłatnie. 

3. Podczas wspólnych spotkań zapewniony zostania catering. 

4. Wszelkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów dostępne są w 

siedzibie biura projektu, tj. w Urzędzie Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2,  17-132 

Wyszki 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2011r. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie biura projektu, tj. w Urzędzie Gminy Wyszki, ul. 

Piórkowska 2,  17-132 Wyszki. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator  

projektu. 

6. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 

 

Opracował: 

 

Marzanna Marczuk 
 Koordynator projekt 


