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Regulamin Projektu 

„Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Złotoryi” 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-20120 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Projektu (dalej „Regulamin”) określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w ramach 

Projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Złotoryi”. 

2. Projekt jest realizowany przez AT Spółkę z o.o. będącej właścicielem i organem prowadzącym 

Niepubliczne Przedszkole Montessori Kangurek, z siedzibą w Złotoryi, przy ul. Żeromskiego 7 (zwaną 

dalej „Realizatorem projektu”), na podstawie Umowy o dofinansowanie nr: RPDS.10.01.01-02-

0012/17, zawartej z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, 

Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 

Poddziałanie: 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 

konkursy horyzontalne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od  01 czerwca 2018 r. do 31 października 2019 r. na terenie Gminy 

Wiejskiej Złotoryja oraz miasta Złotoryja. 

4. Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci (11 

dziewczynek i 14 chłopców) w wieku 3-6 lat oraz objęcie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego 

wsparciem edukacyjnym z terenu Gminy Wiejskiej Złotoryja i miasta Złotoryja. 

5. Informacje dotyczące Projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie 

http://www.montessori-kangurek.pl/. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

 Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie: 

1. Realizator projektu – AT Spółka z o.o. 

2. Projekt – projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.01.01-02-0012/17 – 

pn. „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Złotoryi”. 

3. Uczestnik Projektu –  Dziecko / Nauczyciel (nauczycielka/nauczyciel lub pracowniczka/pracownik 

pedagogiczny) zakwalifikowani do udziału w Projekcie. 

4. Miejsce realizacji Projektu oraz adres Biura projektu - Niepubliczne Przedszkole Montessori Kangurek, 

ul. Żeromskiego 7, 59-500 Złotoryja; 

5. Rodzic / Opiekun prawny – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie Dziecka do udziału w Projekcie. 

 



 

 

 

Projekt: „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Złotoryi” jest współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami Projektu będzie 25 dzieci (11 dziewczynek i 14 chłopców) w wieku przedszkolnym tj. od 3 

do 6 lat oraz 2 nauczycielki zatrudnione w Niepublicznym Przedszkolu Montessori Kangurek w Złotoryi. 

2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie będą Dzieci, których Rodzice / Opiekuni prawni 

zgłoszą chęć uczestnictwa Dziecka w Projekcie oraz które spełnią równocześnie następujące kryteria:  

a) wiek 3–6 lat (w uzasadnionych przypadkach 2,5 roku); 

b) miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): pierwszeństwo mają dzieci z 

terenu Gminy Wiejskiej Złotoryja, jedynie w przypadku wolnych miejsc dzieci z terenu miasta 

Złotoryja; 

c) płeć: w Projekcie zaplanowano udział 11 dziewczynek i 14 chłopców; 

d) dodatkowe punkty otrzymają Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i/lub zdiagnozowanymi 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

3. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Projekcie będą również Nauczycielki Przedszkola, zgodnie ze 

zdiagnozowanym stopniem ich przygotowania do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz zapotrzebowaniem na konkretne kompetencje i kwalifikacje, którzy 

spełnią równocześnie następujące kryteria:  

a) pomyślnie przejdą proces rekrutacji i będą zatrudnieni w Niepublicznym Przedszkolu Montessori 

Kangurek w Złotoryi.  Rekrutacja do udziału w Projekcie będzie przebiegać w oparciu o opinię 

Dyrektor placówki i następujące kryteria: 

 formalne (warunki konieczne, weryfikowane na etapie wypełniania formularza 

zgłoszeniowego): 

 zatrudnienie w AT Sp. z o.o. prowadzącej Przedszkole, 

 merytoryczne (weryfikowane na etapie rozmowy rekrutacyjnej): 

 staż pracy w zawodzie; 

 przygotowanie do pracy w zawodzie – posiadane dodatkowe kursy/szkolenia/studia;  

 dodatkowe punkty otrzymają Nauczyciele z orzeczoną niepełnosprawnością. 

4. Nauczyciel / Rodzice / Opiekunowie prawni Dziecka oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem 

Projektu oraz spełniają warunki uczestnictwa w nim określone. 

5. Nauczyciel / Rodzice / Opiekunowie prawni Dziecka są świadomi odpowiedzialności, w tym 

odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń, na podstawie, których zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie.  

 

§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Stworzenie i uruchomienie 25 dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz prowadzenie zajęć 

dodatkowych w Niepublicznym Przedszkolu Montessori Kangurek w Złotoryi: 

a) realizowanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. programu edukacyjnego i 

wychowawczego przedszkola metodą Montessori w oparciu o podstawę programową MEN oraz 

prowadzenie zajęć dodatkowych dla 25 dzieci. Zajęcia będą odbywać się w sali Montessori, 

wyposażonej w specjalne materiały dydaktyczne i rozwojowe. Dzieciom zostanie zapewniony 

całodzienne wyżywienie. Zajęcia będą realizowane w formie zajęć codziennych oraz 

dodatkowych, w szczególności: 
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 zajęcia codzienne: 

 lekcje indywidualne i praca własna dzieci (4h), pod obserwacją nauczyciela, z 

przedmiotów: sensoryka, matematyka, język, wychowanie kosmiczne/kulturowe;  

 zajęcia ruchowe na powietrzu: gry i zabawy z piłką, gimnastyka kręgosłupa i 

właściwa postawa ciała, zajęcia przełamujące stereotypy płciowe - piłka nożna i 

aerobik dla dziewczynek i chłopców - 1h; 

 nauka początkowa języka angielskiego: animacje j., nauka poprzez zabawę piosenek, 

wierszyków i zwrotów po angielsku - 1h; 

 zajęcia relaksacyjne: wyciszanie, sposoby radzenia sobie z emocjami, praca z 

oddechem  - 1h. 

 zajęcia dodatkowe (język niemiecki dla wszystkich dzieci, udział w pozostałych zależny od 

diagnozy indywidualnych potrzeb): 

 nauka początkowa języka niemieckiego: animacje językowe, nauka przez zabawę 

piosenek, wierszyków i zwrotów po niemiecku - 4h; 

 warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia, zabawy i animacje - 1h; 

 warsztaty konstruktywnego wyrażania i przeżywania emocji, zabawy i animacje - 1h; 

 konsultacje psychologiczne i logopedyczne w zależności od diagnozowanych na 

bieżąco potrzeb - min. 2h. 

b) adaptacja sal oraz zakup wyposażenia dla Przedszkola Kangurek Montessori umożliwiających 

stworzenie dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej. 

2. Objęcie programem doskonalenia kompetencji 2 nauczycielek Niepublicznego Przedszkola Montessori 

Kangurek w Złotoryi: 

a) uczestnictwo 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego w warsztacie Współpraca placówek 

oświatowych z rodzicami, realizowanym przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Legnicy/ Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli filia Legnica/ inny podmiot 

szkoleniowy specjalizujący się w szkoleniach nauczycieli (40 godzin); 

b) uczestnictwo 2 nauczycielek w indywidualnym coachingu zawodowym z zakresu współpracy, 

komunikacji, budowania relacji z rodzicami oraz włączaniu rodziców w procesy decyzyjne 

placówki (40 godzin/osoba); 

3. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości 

płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji. 

 

§ 5 

Procedury rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich 

uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

2. Rekrutacja Dzieci ma charakter otwarty, będzie prowadzona w okresie 01.07.2018 do 31.12.2018 r. i 

będzie przebiegała 2-etapowo: 

a) złożenie wypełnionej Karty zgłoszeniowej wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności 

Dziecka (jeżeli dotyczy): 

 weryfikacja dokumentów oraz ocena kryteriów formalnych: 

 wiek: 3-6 lat (w szczególnych przypadkach 2,5 roku) - waga punktowa: wiek poniżej 2,5 

roku życia i od 7 roku życia: 0 pkt., wiek 2,5-6 lat: 1 pkt.; 
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 miejsce zamieszkania: pierwszeństwo udziału w Projekcie mają dzieci z terenu Gminy 

Wiejskiej Złotoryja i w drugiej kolejności dzieci z terenu Miasta Złotoryja - waga 

punktowa: 1 pkt. zamieszkanie na terenie Miasta Złotoryja, 3 pkt. zamieszkanie na 

terenie wioski Gminy Wiejskiej Złotoryja, 0 pkt. zamieszkanie poza terenem Gminy 

Wiejskiej Złotoryja; 

 niepełnosprawność i/lub zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne: pierwszeństwo 

udziału w Projekcie mają dzieci z niepełnosprawnością - waga punktowa: 1 pkt. dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bez niepełnosprawności, 2 pkt. dzieci z 

niepełnosprawnością; 

 płeć: planuje się udział w Projekcie 11 dziewczynek oraz 14 chłopców. 

 Ocena kryteriów merytorycznych: 

 Dziecko, które w roku szkolnym 2016/17 i/lub 2017/18 nie  zostało objęte opieką 

przedszkolną w jednym z publicznych przedszkoli w Złotoryi: 2 pkt; 

 Dziecko, które  w roku szkolnym 2016/17 i/lub 2017/18 zostało objęte opieką 

przedszkolną, ale przestało uczęszczać do przedszkola ze względu na problemy 

adaptacyjne: 2 pkt; 

 Rodzina, w trudnej sytuacji ekonomicznej, w której dochód jest równy lub poniżej 

minimalnej płacy krajowej na rok 2018 (2100 zł brutto). 

b) rozmowa z opiekunami dziecka, przeprowadzona przez Dyrektor placówki. Podczas rozmowy 

m.in. zadeklarowane zostaną godziny przywiezienia i odebrania Dziecka z przedszkola 

(uwzględnienie dojazdów, sytuacji rodzinnej i zawodowej Rodzica / Opiekuna prawnego).  

4. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie, Rodzice / Opiekunowie prawni wypełnią i 

podpiszą Deklarację uczestnictwa oraz niezbędne oświadczenia. 

5. W przypadku wyczerpania limitu 25 wolnych miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa (w przypadku 

zwolnienia miejsca w grupie przyjmowane będą Dzieci z listy rezerwowej wg. kolejności z listy).  

6. Wyniki rekrutacji Dzieci zaproszonych do udziału w projekcie i lista rezerwowa zostanie zostaną 

umieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu. 

7. Rodzice / Opiekunowie prawni Dzieci zaproszonych do udziału w Projekcie są zobowiązani do 

potwierdzenia chęci udziału w Projekcie oraz do podpisania umowy cywilno-prawnej z AT Sp. z o.o. 

prowadzącej Przedszkole w ciągu 5 dni kalendarzowych od wywieszenia listy przyjętych. Brak 

potwierdzenia oraz niepodpisanie umowy traktowane będzie, jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce 

w Przedszkolu oraz automatyczne skreślenie z listy.  

8. Rekrutacja Nauczycieli będzie się odbywać od 15.06.2016 do wyczerpania puli 2 miejsc, procedura 

rekrutacji w przypadku Nauczycieli obejmie opinię Dyrektor Przedszkola oraz: 

a) kryteria formalne, (warunki konieczne, sprawdzane na etapie wypełniania formularza 

zgłoszeniowego): 

 zatrudnienie w AT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą Przedszkole; 

 płeć (2 kobiety). 

b) kryteria merytoryczne, sprawdzane na etapie rozmowy rekrutacyjnej: 

 staż pracy w zawodzie - waga punktowa: 0-1 roku: 1 pkt., 2-5 lat: 2 pkt., 6 i więcej lat: 3 pkt.; 

 przygotowanie do pracy w zawodzie, tj. posiadane dodatkowe kursy/szkolenia/studia - waga 

punktowa: brak dodatkowych kursów kompetencyjnych w obszarze edukacji przedszkolnej i 

pedagogiki specjalnej: 0 pkt., ukończony 1 dodatkowy kurs w wyżej wymienionym obszarze: 1 

pkt., ukończone 2 i więcej dodatkowe kursy w wyżej wymienionym obszarze: 2 pkt. 
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c) dodatkowe 2pkt. otrzymają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. 

6. Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku Nauczycieli dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie 

„Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z orzeczeniem o niepełnosprawnością (jeśli dotyczy). 

7. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie Nauczyciel wypełni i podpisze Deklarację 

uczestnictwa oraz niezbędne oświadczenia, ponadto Nauczyciel zaproszony do udziału w Projekcie 

będzie zobowiązany do podpisania umowy cywilno-prawnej z AT Sp. z o.o. 

 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. W ramach udziału w Projekcie, Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci opieki przedszkolnej dla 25 

Dzieci (11 dziewczynek i 14 chłopców), sfinansowania bieżących kosztów utrzymania nowych miejsc 

edukacji przedszkolnej przez okres 12 miesięcy, rozszerzenia oferty Przedszkola o zajęcia dodatkowe, 

zwrot kosztów dojazdu do i z Przedszkola, doskonalenie kompetencji 2 nauczycielek Przedszkola. 

2. Uczestnik Projektu - Dziecko jest zobowiązane do udziału w podstawie programowej oraz zajęciach 

dodatkowych oferowanych w ramach Projektu.  

3. Uczestnik Projektu – Nauczyciel jest zobowiązany do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego 

formach wsparcia, potwierdzonego na listach obecności, 

b) uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń, 

c) wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją Projektu. 

4. Rodzice / Opiekunowie prawni Uczestnika Projektu – Dziecka, są zobowiązani do: 

a) regularnego i punktualnego uczestnictwa Dziecka we wszystkich przeznaczonych dla niego 

formach wsparcia; 

b) poniesienia kosztów za miesiąc w wysokości 350zł przez okres 12 miesięcy; 

c) wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją Projektu. 

 

§ 7 

Monitoring Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu (Rodzic / Opiekun prawny w przypadku Dziecka) zobowiązuje się do wypełniania list 

obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

2. Uczestnik Projektu (Rodzic / Opiekun prawny w przypadku Dziecka) wyraża zgodę na wykorzystanie 

jego wizerunku - w celu udokumentowania prowadzonych form wsparcia, prowadzona będzie 

dokumentacja zdjęciowa. 

3. Uczestnik Projektu (Rodzic / Opiekun prawny w przypadku Dziecka) zobowiązuje się podać AT Sp. z o.o. 

dane, które są wymagane do wprowadzenia w systemie SL2014. 

4. Uczestnik Projektu (Rodzic / Opiekun prawny w przypadku Dziecka) już na etapie rekrutacji akceptuje 

zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na 

udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu 

umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
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1. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia sytuacji 

losowej, która uniemożliwia dalszy udział w Projekcie. Sytuacja taka musi zostać potwierdzona 

odpowiednią dokumentacją. 

2. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Realizatorowi projektu informacji o 

rezygnacji Dziecka z udziału w Projekcie poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie ww. oświadczenia. 

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie (tj. z przyczyn zależnych od Uczestnika 

Projektu), Rodzice/Opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami uczestnictwa w Projekcie. 

Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w 

związku, z czym na Realizatorze projektu spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i 

zgodne z założonymi celami wydatkowanie 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników Projektu z powodu naruszenia niniejszego 

Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3 niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia umowy 

uczestnictwa lub umowy o świadczenie usług przedszkolnych zawarte z każdym z Uczestników projektu 

lub Rodzicem / Opiekunem prawnym oraz Statutu Przedszkola Kangurek Montessori. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i ww. umowach rozstrzygane będą przez 

Realizatora projektu. 

4. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 

5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu. 


