
Projekt „Zadowolony przedszkolak – szczęśliwy rodzic”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „Zadowolony przedszkolak – szczęśliwy rodzic”

Nr: POKL.09.01.01-10-039/13

§ 1
Informacje o Projekcie

1. Projekt „Zadowolony przedszkolak – szczęśliwy rodzic”” realizowany jest Stowarzyszenie
Rozwoju  Przyszłości  „PROGRESS”  z  siedzibą  w  Sieradzu  przy  ul.  Organizacji  Katyń  15  w
ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
2.  Biuro  Projektu  mieści  się  w  siedzibie  Stowarzyszenie  przy  ul.  Organizacji  Katyń  15  w
Sieradzu.
3.  Opieka  jest  świadczona  w  Niepublicznym  Przedszkolu  „REKSIO”  w  Sieradzu  przy  ul.
Organizacji Katyń 15.
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem Powiat Sieradzki.
5. Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 31.12.2014.
6. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

§ 2
Postanowienia Ogólne

1.  Niniejszy  regulamin  określa  zasady  rekrutacji  w  tym  naboru  i  doboru  uczestników
nazwanych  dalej  „Uczestnikami”  oraz  zasady  uczestnictwa  w  projekcie  pt.  „Zadowolony
przedszkolak – szczęśliwy rodzic” zwanego dalej „Projektem”.
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
3. Projekt zakłada udział 25 Uczestników Projektu.
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Projektodawcą a Uczestnikiem Projektu odbywa się za
pośrednictwem Biura Projektu.
5. Dane kontaktowe: Biuro Projektu ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz, adres e-mail:
biuro@reksio.edu.pl, www.reksio.edu.pl, tel. +608 809 711. Biuro czynne od 9.00
do 15.00 w dni robocze. Przyjmowanie interesantów we wtorki i piątki w godzinach od 11.00
do 13.00 lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

§ 3
Cel Projektu:

Głównym celem projektu  jest  wzrost  upowszechniania  edukacji  przedszkolnej  na  terenie
pow.  Sieradzkiego  poprzez  wygenerowanie  25  dodatkowych  miejsc  przedszkolnych  w
Niepublicznym Przedszkolu REKSIO w Sieradzu w okresie 1.07.2014 – 31.12.2014.
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§ 4
Zakres wsparcia i realizacji projektu

1. Projekt dotyczy utworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat
z terenu powiatu sieradzkiego.
2. Opieka w ramach projektu jest świadczona w dni robocze w godzinach od 6.30 do 18.00.
3.  Wartość  wkładu  własnego  w  projekcie  wynosi  15%  i  będzie  pokrywana  z  dotacji
przekazywanej przez Urząd Miasta.
4. W ramach uczestnictwa w projekcie jest finansowanie wyżywienie dzieci, ubezpieczenie
dziecka NNW oraz zajęcia dodatkowe.
5. Opiekun uczestnika pokrywa również koszty za udział dziecka w wycieczkach, wyjazdach
grupowych i imprezach zorganizowanych na terenie przedszkola.

§ 5
Warunki Uczestnictwa w Projekcie i zasady Rekrutacji

1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe wymagania:
a. zamieszkująca teren powiatu sieradzkiego
b. dziecko, które do tej pory nie uczestniczyło w edukacji przedszkolnej
c. wiek dziecka 3-5 lat
2.  Przyjmowanie  dokumentów odbędzie  się  w dniu 27 sierpnia  2014.  Dokumenty należy
złożyć w Biurze Projektu w Sieradzu, przy ul. Organizacji Katyń 15 lub listownie (liczy się data
wpływu a nie data stempla pocztowego).
3. Dodatkowe punkty przy rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjne będą przyznawane za:
- co najmniej jeden rodzic jest osobom niepełnosprawną – 6 pkt;
-  dzieci  3-4 letnie (ze względu na trudniejszy dostęp do przedszkoli  publicznych-  dzieci  5
letnie muszą zostać przyjęte) rodziców samotnie wychowujących -  3 pkt;
- dzieci 3-4 letnie rodziców o najniższych dochodach – 3 pkt;
- dzieci posiadające rodzeństwo niepełnosprawne – 3 pkt.
4. Etapy rekrutacji:
a. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych
b. Weryfikacja dokumentów przez Biuro Projektu
c. Ogłoszenie listy uczestników do 29 sierpnia 2014r. 
d. Ogłoszenie listy rezerwowej.
5. Wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale, podpisane własnoręcznie.
a. Formularz zgłoszeniowy i zakres danych PEFS 
b. Oświadczenie uczestnika projektu o kwalifikowalności do udziału w projekcie
c. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
d. Karta zgłoszenia dziecka 
e. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
6.  Za moment przystąpienia  do Projektu Uczestnika Projektu przyjmuje  się  datę  złożenia
dokumentów. Kwalifikowalność badana jest na dzień złożenia stosownych oświadczeń.
7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestnik Projektu zostanie poinformowany
pisemnie lub telefonicznie.



Projekt „Zadowolony przedszkolak – szczęśliwy rodzic”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

8.  Lista  podstawowa  i  listy  rezerwowe  zakwalifikowanych  do  uczestnictwa  w  projekcie
Uczestników Projektu zostaną wywieszone w Biurze Projektu.
9. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić m.in. z powodu braku adaptacji dziecka,
przyczyn zdrowotnych, osobistych lub losowych. Uczestnik ma obowiązek złożyć rezygnację
pisemnie i przełożyć dokument w Biurze Projektu
10.  W trakcie  trwania  projektu jest  możliwość  dołączenia do listy  rezerwowej  –  Komisja
będzie się zbierać w przypadku takiej konieczności.
11. Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą
niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub
uzupełnienia złożonych dokumentów.

§ 6
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
•  uczestnictwa  w  projekcie  oraz  udziału  w  odpłatnych  działaniach  realizowanych  w
przedszkolu a nie objętych dofinansowaniem,
• rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
• złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
• przestrzegania regulaminu ogólnego przedszkola oraz zaleceń i komunikatów wydawanych
prze Dyrektora Niepublicznego Przedszkola REKSIO
• wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczących badania poziomu zadowolenia i rezultatów
miękkich zakładanych do osiągnięcia w projekcie;
•  uczestnictwa w przeprowadzanych wywiadach dotyczących uczestnictwa w projekcie w
zakresie godzenia życia zawodowego z osobistym;
•  udzielania  wszelkich  informacji  związanych  z  uczestnictwem  w  Projekcie  Instytucjom
zaangażowanym we wdrażanie Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3.  Relegacja  z  projektu a co za tym idzie zaprzestanie  świadczenia opieki  nad dzieckiem
uczestnika może nastąpić w przypadku:
•  nieprzestrzeganie przez uczestnika statutu przedszkola,  regulaminów oraz dokumentów
powiązanych obowiązujących w trakcie realizacji niniejszego projektu oraz obowiązujących w
przedszkolu, w którym świadczona jest opieka,
•  nieobecności  dziecka  ponad  jeden  miesiąc  i  niezgłoszenia  projektodawcy  przyczyn  tej
nieobecności,
• braku współpracy opiekuna uczestnika (jak również drugiego rodzica/opiekuna prawnego
dziecka) z personelem przedszkola z zakresie świadczonej opieki nad dzieckiem.

§ 7
Postanowienia Końcowe

1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.reksio.edu.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania.


