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-------------------------------------

REGULAMIN PROJEKTU
 „NASZA SZKO A SP51 – NASZE PRZEDSZKOLAKI”

NR UMOWY UDA-POKL.09.01.01-24-064/10.

Projekt jest realizowany przez gmin  Miasto Cz stochowa w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej nr 51 (adres: ul. Po aniecka 50, 42-200 Cz stochowa) w ramach Programu Operacyjnego
Kapita  Ludzki,  Priorytet  IX  -  Rozwój  wykszta cenia  i  kompetencji  w  regionie,  Dzia anie  9.1  -
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jako ci us ug edukacyjnych wiadczonych
w systemie o wiaty, Poddzia anie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówno ci w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej.

§ 1  Definicje

Ilekro  w regulaminie jest mowa o:

Projekcie -  oznacza  Projekt pt. „Nasza szko a SP51 – nasze przedszkolaki” –
nr umowy UDA-POKL.09.01.01-24-064/10 realizowany w okresie od 01.07.2011 do 30.06.2013 r.
w Szkole Podstawowej nr 51 w Cz stochowie.

Beneficjencie -  oznacza  gmin  Miasto  Cz stochowa  z  siedzib  ul.  ska  11/13,  42-217  Cz stochowa
zwan  w dalszej cz ci gmin

Uczestniku Projektu - oznacza dziecko, które po spe nieniu wymogów okre lonych w niniejszym
Regulaminie, zosta o zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, a tak e jego rodzice / opiekunowie
prawni, zwani Beneficjentami Ostatecznymi (BO).

Kandydacie - dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni, z yli Formularz rekrutacyjny i bierze
udzia  w procesie rekrutacyjnym do Projektu.

Biurze Projektu - oznacza miejsce zarz dzania finansowego i merytorycznego Projektem, znajduj ce
si  w Szkole Podstawowej nr 51, ul. Po aniecka 50, 42-200 Cz stochowa (pokój Sekretariatu).

Komisji Rekrutacyjnej - oznacza to Komisj  powo ywan  przez osob  posiadaj  pe nomocnictwo
do realizacji Projektu w celu formalnej i merytorycznej oceny formularzy rekrutacyjnych.

§2  Informacje ogólne

1. Projekt pt. „Nasza szko a SP51 – nasze przedszkolaki” – jest wspó finansowany ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

2. Okres realizacji Projektu to: 01.07.2011 do 30.06.2013
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3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-24-
064/10 zawartej pomi dzy gmin  Miasto Cz stochowa a Urz dem Marsza kowskim
Województwa skiego

4. Celem g ównym Projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie
ró nic w dost pie do wychowania przedszkolnego dla mieszka ców dzielnicy Rz sawy oraz
zwi kszenie w ci gu 2 lat o 40% uczestnictwa dzieci z dzielnicy Rz sawy w wychowaniu
przedszkolnym

5. Celami szczegó owymi s :
a. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat, które maj  ograniczony

dost p do us ug przedszkolnych,
b. zwi kszenie liczby pomieszcze  przeznaczonych dla oddzia u przedszkolnego oraz

podniesienie ich standardu,
c. podniesienie jako ci wiadczonych us ug edukacyjnych,
d. dostosowanie wiadczonych us ug edukacyjnych do potrzeb dzieci i rodziców,
e. umo liwienie dzieciom z dzielnicy Rz sawy w wychowaniu przedszkolnym,
f. rozwój dzieci dzi ki dodatkowym zaj ciom,
g. podniesienie wiadomo ci „przedszkolnej” w ród mieszka ców dzielnicy.

6. Ka da osoba ch tna do udzia u w Projekcie zobowi zana jest do zapoznania si  z niniejszym
Regulaminem.

§ 3 Za enia i Organizacja Projektu

1. Realizacja Projektu trwa w okresie od 01.07.2011 r. do 31.06.2013 r. i obejmuje teren gminy
Miasto Cz stochowa.

2. Za eniem Projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz
zapewnienie maksymalnych mo liwo ci rozwoju dzieciom w wieku od 3 do 5 lat na terenie
gminy.

3. Wszystkie zaj cia b  odbywa  si  w siedzibie Oddzia u Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 51 w Cz stochowie przy ul. Po anieckiej 50.

4. Rekrutacja zak ada zakwalifikowanie do udzia u w Projekcie przynajmniej 37 dzieci z terenu
gminy Miasto Cz stochowa z tym, e pierwsze stwo b  mie  dzieci zamieszkuj ce
dzielnic  Rz sawy, których obydwoje rodzice pracuj . Z grupy 37 dzieci zakwalifikowanych do
projektu co najmniej 24 b  stanowili nowoprzyj ci uczestnicy.

5. Zaj cia organizowane b  w 2 grupach wiekowych 3-4 latki (w nowo zaadaptowanych
pomieszczeniach) oraz 5-6 latki w dotychczasowych  licz cych maksymalnie do 25 osób.
Przydzia  do grup zostanie dokonany na podstawie wieku i rozwoju psychofizycznego dzieci.

6. Zaj cia b  organizowane w godzinach 7.00 – 17.00.
7. Pomieszczenia dla dzieci wyposa one b  w pomoce dydaktyczne i sprz t dostosowany do

potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
8. Rodzice wszystkich Uczestników Projektu, zobowi zani b  do wype niania ankiet

przeprowadzanych podczas trwania Projektu oraz po jego zako czeniu.
9. Rodzice Uczestników Projektu mog  anga owa  si  w dobór i okre lanie cie ki rozwoju dla

swoich dzieci (planowanie procesu edukacji, wybór dodatkowych zaj ) oraz wspiera
dodatkowe dzia ania w szkole, np. nieodp atna pomoc przy drobnych pracach
modernizacyjnych.
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10. Rodzice wszystkich Uczestników Projektu, zobowi zani b  do wspó pracy z kadr
dydaktyczn  Projektu.

11. Nad realizacj  Projektu czuwa Kierownik Projektu.

§ 4  Dzia ania w Projekcie

1. Przedszkole realizowa  b dzie podstaw  programow  wychowania przedszkolnego zgodnie
z „Rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach
szkó ”.

2. Program pracy wychowawczej placówki zostanie wspólnie wypracowany przez nauczycieli
i rodziców (szczególna rola ojców/opiekunów) przy wsparciu metodycznym specjalistów
zewn trznych.

3. Przedszkole realizowa  b dzie ide  szacunku i otwarto ci na inno  u dzieci.
4. Przedszkole b dzie realizowa  zasad  równo ci i szacunku i d  do prze amywania

stereotypów nt. kobiet i m czyzn.
5. Opiek  nad dzie mi sprawowa  b  nauczyciele posiadaj cy odpowiednie kwalifikacje do

wychowania przedszkolnego (o ró nym stopniu awansu zawodowego).
6. Dodatkowo, realizowane b  zaj cia logopedyczne i opieka psychologiczna.

§ 5  Zasady uczestnictwa w Projekcie

1. Uczestnikiem Projektu mo e zosta  dziecko:
a. w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat,
b. wraz z rodzicem / opiekunem prawnym zamieszkuje na terenie gminy Miasto

Cz stochowa,
c. nie ucz szcza do adnej innej placówki przedszkolnej,
d. którego rodzic / opiekun prawny samodzielnie (z w asnej inicjatywy) zainteresowany

jest uczestnictwem w Projekcie.
2. Podczas rekrutacji, pierwsze stwo b  mie  dzieci zamieszkuj ce teren dzielnicy Rz sawy,

których obydwoje rodzice pracuj .
3. Rekrutacja odb dzie si  na zasadach i warunkach przestrzegania równo ci szans w tym równo ci

ci.
4. W razie konieczno ci Kierownik Projektu w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola ustala

dodatkowe kryteria przyj cia dzieci do przedszkola.
5. Warunkiem  uczestnictwa  w  projekcie  po  spe nieniu  kryteriów  okre lonych  w  §  5  pkt.  1

niniejszego regulaminu, jest wype nienie i przes anie poczt  tradycyjn  lub z enie osobi cie na
adres: Biuro Projektu „Nasza szko a SP51 – nasze przedszkolaki” Szko a Podstawowa nr 51
(adres: ul. Po aniecka 50, 42-200 Cz stochowa) karty zg oszeniowej dziecka do Przedszkola.

6. Ponadto, w przypadku zakwalifikowania do Projektu, warunkiem uczestnictwa jest wype nienie
i przes anie poczt  tradycyjn , elektroniczn  lub z enie w Biurze Projektu nast puj cych
dokumentów:

a. wiadczenia   uczestnika   Projektu   o  wyra eniu   zgody  na  przetwarzanie   danych
osobowych do celów Projektu, podpisanego przez rodziców / opiekunów prawnych
dziecka;
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b. deklaracja uczestnictwa w Projekcie, podpisanego przez rodziców / opiekunów
prawnych dziecka;

7. Formularze rekrutacyjne dost pne s  w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej szko y.
8. one dokumenty nie podlegaj  zwrotowi, s  przechowywane w Biurze Projektu i stanowi

dokumentacj  Projektu.
9. Brak z enia wymaganych dokumentów wyklucza udzia  w Projekcie.
10. Dziecko zg oszone do projektu otrzymuje prawo ucz szczania do przedszkola, w którym

realizowany jest projekt do czasu osi gni cia wieku szkolnego , bez konieczno ci ubiegania si  o
miejsce w kolejnym roku rekrutacji.

11. Rodzic/opiekun prawny ma obowi zek zg oszenia Dyrektorowi Przedszkola informacji
o rezygnacji dziecka z udzia u w projekcie oraz o ka dorazowej d szej nieobecno ci dziecka
w prowadzonych zaj ciach.

12. sza ni  siedmiodniowa nieobecno  dziecka w projekcie musi zosta  usprawiedliwiona
pisemnym o wiadczeniem rodzica.

13. W przypadku nieobecno ci d szej ni  siedem dni i braku usprawiedliwienia rodzic/opiekun
prawny zostanie dwukrotnie pisemnie powiadomiony przez Kierownika Projektu o konieczno ci
uzupe nienia uchybienia poprzez dostarczenie do placówki o wiadczenia usprawiedliwiaj cego
nieobecno .

14. W przypadku niezastosowania si  do pkt. 13 i dalszej absencji dziecka w projekcie, rodzic
zostanie pisemnie poinformowany przez Kierownika Projektu o skre leniu dziecka z listy
uczestników projektu z dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec danego
miesi ca.

15. Rodzic/opiekun prawny akceptuj c niniejszy regulamin wyra a zgod  na zbieranie,
przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku uczestnika projektu w gazetkach i tablicach
szkolnych, na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej Szko y Podstawowej nr
51 im. M. Curie-Sk odowskiej, ul. Po aniecka 50, 42-209 Cz stochowa.

§ 6  Zasady rekrutacji do Projektu

1. Dzia ania rekrutacyjne w Projekcie przeprowadzane b  na bie co przez ca y okres jego
trwania.

2. Rekrutacj  koordynowa  b dzie Dyrektor Szko y wraz z Kierownikiem Projektu.
3. Przyjmowanie zg osze  rozpocznie si  po zamieszczeniu og oszenia o naborze i zako czy si

w terminie przewidzianym w og oszeniu o naborze.
4. Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji:

a. informacja na stronie internetowej Szko y Podstawowej nr 51
b. plakaty, broszury dost pne w Biurze Projektu, a tak e w instytucjach publicznych,

parafiach, na s upach i tablicach og oszeniowych gminy.
5. Procedura rekrutacyjna sk ada si  z nast puj cych etapów:

a. enie karty zg oszenia dziecka do przedszkola - wype nionej przez rodzica /
opiekuna prawnego (decyduje data wp ywu).

b. Wy onienie BO przez Komisj  Rekrutacyjn  w sk adzie powo anym przez Dyrektora
Szko y.

6. Komisja  Rekrutacyjna dokona weryfikacji  z onych dokumentów,  jak  równie  dokona selekcji
BO ze wzgl du na kryteria formalne.
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7. Komisja Rekrutacyjna z posiedzenia sporz dza na pi mie protokó .
8. Do Projektu zakwalifikowane zostan  dzieci, zgodnie z kolejno ci  zg osze  z uwzgl dnieniem

za  § 5 pkt.1 i 2.
9. Sporz dzone zostan  listy uczestników Projektu, na podstawie których dzieci zostan

przydzielone do grup.
10. Jednocze nie sporz dzone zostan  listy rezerwowe (odpowiednio do ka dej grupy wiekowej).
11. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane b  w momencie zwolnienia si  miejsca w danej

grupie wiekowej, o ile rodzice / opiekunowie prawni po otrzymaniu informacji o takiej
mo liwo ci, potwierdz  ch  uczestnictwa swojego dziecka w Projekcie.

12. Istnieje  mo liwo  przyjmowania  dzieci  w  ci gu  roku  szkolnego  na  zwolnione  miejsce
bez konieczno ci powo ywania Komisji Rekrutacyjnej.

13. Informacja o zakwalifikowaniu do Projektu zostanie przes ana poczt , drog  elektroniczn  lub
telefoniczn , do wszystkich ubiegaj cych si  o udzia  w Projekcie.

14. Rodzic/opiekun prawny ma obowi zek zg oszenia Dyrektorowi Przedszkola informacji
o rezygnacji dziecka z udzia u w projekcie.

15. W przypadku rezygnacji rodziców/opiekunów prawnych z uczestnictwa dziecka w projekcie,
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 7 Op aty

1. Uczestnicy projektu ucz szczaj cy do przedszkola bezp atnie otrzymuj :
a. pe  opiek  wychowawczo-edukacyjn  w dni powszednie, w godz. od 7 do 17,
b. mo liwo  uczestnictwa w zaj ciach:

i. ruchowo – tanecznych (dwa razy w tygodniu),
ii. z j zyka angielskiego (dwa razy w tygodniu),
iii. z logoped ,
iv. z psychologiem dzieci cym,
v. wy ywienie (obiady).

2. Uczestnicy projektu ucz szczaj cy do przedszkola maj  mo liwo  bezp atnego korzystania z:
a. urz dze  multimedialnych,
b. komputerowych programów edukacyjnych,
c. gier i zabawek edukacyjnych,
d. zestawów dydaktycznych,
e. materia ów biurowych takich jak: przybory pi miennicze, materia y papiernicze,

materia y modelarskie, itp.,
f. rodków higienicznych i czysto ci.

3. Pozosta e zaj cia nie wymienione powy ej p atne s  dodatkowo, zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym Oddzia u Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Cz stochowie.

§ 8  Postanowienia ko cowe

1. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu, wprowadzenia dodatkowych postanowie .
2. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczn  decyzj  podejmuje Kierownik Projektu.
3. Regulamin wchodzi w ycie z dniem zatwierdzenia.
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