Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przystanek Przedszkolak II”
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci, rodziców/opiekunów
i nauczycieli w projekcie pt. „Przystanek Przedszkolak II”, zwanym dalej projektem,
o numerze RPMP.10.01.01-12-0033/17-00 realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza
i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.01
Wychowanie przedszkolne ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Postanowienia ogólne
I. Założenia Projektu:
1. Realizacja projektu trwa w okresie od 1 marca 2017r. do 31 lipca 2019r.
2. Projekt jest skierowany do wychowanków, rodziców/opiekunów i nauczycieli
Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
„Przystanek Przedszkolak” z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 10.
3. Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z autyzmem
poprzez utworzenie dodatkowych 8 miejsc przedszkolnych oraz wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez objęcie wszystkich przedszkolaków dodatkową ofertą edukacyjnoterapeutyczną. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji i/lub
kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej wśród kadry przedszkola, jak również do
podniesienia wiedzy na temat autyzmu wśród rodziców/opiekunów wychowanków.
4. Zakres wsparcia obejmuje:
a) organizację zajęć dodatkowych: logopedycznych, z rehabilitantem, z pedagogiem
specjalnym, psychologiem,
b) organizację zajęć dodatkowych w formie hipoterapii, dogoterapii, basenu, ścianki
wspinaczkowej,
c) rozwój Przystanku Rodzic jako punktu wsparcia Rodzica,
d) podniesienie kwalifikacji kadry w obszarze pedagogiki specjalnej.
5. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 40 dzieci ze spektrum autyzmu lub
zaburzeniami ze spektrum autyzmu i min. 40 rodziców/opiekunów wychowanków
przedszkola. Ze wsparcia dedykowanego kadrze skorzysta minimum 23 nauczycieli.
6. Informacje o projekcie, w tym dostęp do pracowników oraz dokumentacji projektu, są
w biurze projektu przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie.
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II. Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników
Oferta projektu jest skierowana do obecnych wychowanków, rodziców/opiekunów
i nauczycieli Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum
Autyzmu „Przystanek Przedszkolak”, jak również do 8 nowych dzieci wraz
z rodzicami/opiekunami.
Rekrutacja dzieci i rodziców prowadzona jest w sposób cykliczny od VI.2017 r. Nabór
nauczycieli odbywa się w sposób ciągły.
W projekcie przewiduje się rekrutację zasadniczą i uzupełniającą w przypadku
dołączenia w trakcie roku szkolnego nowego wychowanka, rodzica/opiekuna lub
nauczyciela.
Kryteria rekrutacji dzieci do udziału w projekcie:



orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm
(kserokopia),
 wiek 2,5 – 9 lat,
 zgoda rodzica na udział dziecka w projekcie i zakładanych formach wsparcia
wyrażona w postaci oświadczenia,
 zamieszkiwanie na terenie województwa małopolskiego poświadczone w formie
oświadczenia,
 pisemna deklaracja udziału min. 1 rodzica/opiekuna w części dedykowanej rodzicom,
 zgoda na udostępnienie danych na potrzeby monitoringu postępu rzeczowego
(oświadczenie).
By zostać objętym ofertą projektu wszystkie spośród wymienionych powyżej kryteriów
muszą być spełnione.
Dodatkowym kryterium dla nowoprzyjmowanych dzieci jest:
 wolne miejsce w oddziale dzieci pasujących wiekiem rozwojowym do kandydata (na
podstawie wywiadu z rodzicem i obserwacji kandydata).
W przypadku większej liczby chętnych dzieci niż miejsc zostanie zastosowane kryterium
preferencyjne, tj. wiek dziecka. Uzasadnieniem kryterium jest dążenie do maksymalizacji
wsparcia na rzecz dziecka z autyzmem.
Dziecko w wieku 2,5 – 3 lat otrzyma na liście rankingowej 2 punkty.
Dziecko w wieku 3 – 4 lat otrzyma na liście rankingowej 1 punkt.
Dziecko w wieku powyżej 4 lat nie otrzyma punktu.
5. Kryteria rekrutacji rodziców/opiekunów do udziału w projekcie:
 rodzic/opiekun wychowanka „Przystanku Przedszkolak”,
 zamieszkiwanie na terenie województwa małopolskiego,
 zgoda na udostępnienie danych na potrzeby monitoringu postępu rzeczowego,
 zobowiązanie do uczestnictwa w ofercie (min. 60%).
6. Kryteria rekrutacji nauczycieli:
 stanowisko nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu „Przystanek Przedszkolak”,
 wykształcenie wyższe,
 zgodność rozwoju zawodowego wynikającego z rozmów oceniających z planowanymi
formami doskonalenia.
Przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie będzie brana pod uwagę także wiedza
i wykształcenie umożliwiające jak najpełniejsze skorzystanie ze wsparcia projektowego,
w szczególności poprzez wyniki hospitacji, samoocenę nauczyciela, plan rozwoju
zawodowego ustalony w drodze rozmowy oceniającej z Dyrektorem.
Procedura rekrutacji uniemożliwi bezpośrednią i pośrednią dyskryminację, uwzględnia
zasadę równości szans co do płci, wykształcenia, pochodzenia czy wyznania.
7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:
 termin rekrutacji zasadniczej dla dzieci i rodziców: czerwiec - wrzesień 2017 (w
sytuacji wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca),
 zgłoszenia dzieci i nauczycieli do udziału w projekcie przyjmowane będą
w sekretariacie Przedszkola w Krakowie ul. Prądnicka 10 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00,
 dokumenty potrzebne na etapie rekrutacji uczniów:
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 formularz rekrutacyjny dla wychowanków przedszkola (załącznik nr 1),
zawierający m.in. dane kontaktowe i rekrutacyjne, wymagane oświadczenia, w
tym dotyczące miejsca zamieszkania i załączniki,
 kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na autyzm (oryginał do wglądu na miejscu),
 dokumenty potrzebne na etapie rekrutacji rodziców/opiekunów:
 formularz rekrutacyjny dla rodziców/opiekunów wychowanków przedszkola
(załącznik nr 2), zawierający m.in. dane kontaktowe i rekrutacyjne, wymagane
oświadczenia, w tym dotyczące miejsca zamieszkania,
 dokumenty potrzebne na etapie rekrutacji nauczycieli:
 formularz rekrutacyjny dla nauczycieli (załącznik nr 3), zawierający m.in. dane
kontaktowe, rekrutacyjne, wymagane oświadczenia i załączniki.
8. Rodzice/opiekunowie dzieci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola składają
wymagane dokumenty podczas spotkania z Dyrektor przedszkola. Podczas spotkania
zostaną omówione kryteria rekrutacji, zasady uczestnictwa w projekcie, a przede
wszystkim przedstawione zostanie bliżej przedszkole, w tym obowiązujące metody pracy.
9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
10. Na potrzeby rekrutacji powołuje się Komisję Rekrutacyjną, w skład której będą wchodzić:
 Dyrektor Przedszkola,
 koordynator projektu.
11. Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych
formularzy rekrutacyjnych. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach zwraca
się do kandydatów z prośbą o uzupełnienie.
12. Na drugie spotkanie w ramach rekrutacji na nowoutworzone miejsca zostaną zaproszeni
rodzice, którzy spełniają kryteria podstawowe i których dziecko (przez pryzmat poziomu
i sposobu funkcjonowania) pasuje wiekiem rozwojowym do posiadanych wolnych miejsc
w przedszkolu.
13. Na potrzeby wyboru nauczycieli do udziału w projekcie Dyrektor dokonuje analizy planu
rozwoju zawodowego poszczególnych pracowników, wyników hospitacji i potrzeb
placówki.
14. Komisja rekrutacyjna, po ocenie spełnienia kryteriów, sporządza listę dzieci i nauczycieli
zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
15. Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne.
16. Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w projekcie, w materiałach
promocyjnych.

III. Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. W przypadku zakwalifikowania się dziecka na zajęcia rodzice/opiekunowie prawni
w imieniu dzieci i swoim mają obowiązek podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie
oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie i tym samym wzięcia udziału
w zaplanowanych formach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych mają
obowiązek podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzania danych osobowych.
3. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział wychowanka, rodzica/opiekuna
i nauczyciela w projekcie.
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4. Kwalifikacja do udziału w zakładanych w projekcie formach wsparcia oparta jest na opinii
wychowawcy (w odniesieniu do dzieci) lub Dyrektora (w odniesieniu do dzieci,
rodziców/opiekunów i nauczycieli).
5. Uczestnicy projektu mają prawo do:
 udziału we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia,
 złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług,
 dostępu do własnej dokumentacji prowadzonej na potrzeby projektu,
 wyrażenia opinii o prowadzonych działaniach w bieżących kontaktach z pracownikami
projektu.
6. Dodatkowe obowiązki uczestników:
 wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio realizacji, monitoringowi i ewaluacji
projektu, w szczególności składania podpisów na listach obecności, wypełniania
ankiet ewaluacyjnych,
 przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,
 systematyczne uczestniczenie w zajęciach,
 przestrzeganie zasad określonych w umowie i statucie Przystanku Przedszkolak.
IV. Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami
losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Rodzic/opiekun prawny dziecka
niezwłocznie poinformuje nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
3. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba,
zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice/opiekunowie prawni dziecka
mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego
oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.

V. Postanowienia końcowe
1. Złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. II.7 jest równoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Realizator projektu ma prawo zmiany Regulaminu, wprowadzenia dodatkowych
postanowień.
3. Sytuacje sporne związane z uczestnictwem w projekcie rozstrzyga koordynator projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r. i obowiązuje przez czas trwania
Projektu.
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Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny dla dziecka
Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny dla rodzica/opiekuna
Załącznik nr 3 – Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela
Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi oświadczeniami
i zgodami – dziecko
Załącznik nr 5 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi oświadczeniami
i zgodami – rodzic/opiekun
Załącznik nr 6 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi oświadczeniami
i zgodami – nauczyciel
Załącznik nr 7 - Oświadczenia uczestnika projektu na potrzeby ochrony danych osobowych
Koordynator projektu – Paulina Zdzieszek
Kraków, 30.06.2017r.
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