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                           REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Strefa Malucha” 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:  

"Strefa Malucha”, Numer naboru: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K039/18 realizowanego przez 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet 10i Ograniczenie  
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do 
dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działanie 8.1 
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.  
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
3. Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r.  
4. Projekt jest realizowany na terenie woj. zachodniopomorskiego. 
5. Biuro projektu znajduje się w Szczecinie przy ul. Potulickiej 16.  
6. Działania będą realizowane dla uczestników projektu tj. dzieci w wieku przedszkolnym – 18 os.,  

w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy Miasto Szczecin, rodziców dzieci objętych 
wsparciem projektu, nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkola „Strefa Malucha” 
zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 niniejszego regulaminu. 

7. Realizatorem projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny  
w Szczecinie. 

8. Miejsce realizacji: przedszkole „Strefa Malucha” ulica Niemierzyńska 17A w Szczecinie. 
 

§ 2 
SŁOWNIK POJĘĆ  

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  
Realizator:  

● Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. 
Instytucja Zarządzająca  

● Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, którego aparatem pomocniczym jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014 – 2020. 
Instytucja Pośrednicząca  

● Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
 Uczestnik projektu  
● dzieci w wieku przedszkolnym – 18 os., w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy 
Miasto Szczecin, rodzice dzieci objętych wsparciem projektu, nauczyciele i pracownicy 
pedagogiczni przedszkola „Strefa Malucha” 
● UE – Unia Europejska,  

● EFS – Europejski Fundusz Społeczny,  
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● RPO WZ 2014-2020 -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020  

● Strona internetowa projektu – http://www.twp.szczecin.pl/projekty 

 
§ 3 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU  
 

1. Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania 

przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych  

o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. 
2. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wczesnej edukacji przedszkolnej w mieście Szczecin poprzez 

objęcie edukacją przedszkolną 18 dzieci w wieku 2,5-6 lat, w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością, w okresie 

od 01.09.2019 do 31.08.2020 w przedszkolu niepublicznym „Strefa Malucha”.  
3. Zadania w projekcie:  

a) Prace remontowo-adaptacyjne celem uruchomienia przedszkola), 
b) Wyposażenie przedszkola,  
c) Funkcjonowanie przedszkola w tym 

-  całodzienna opiece nad dzieckiem w przedszkolu; 

-  pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych – partycypacja 
w kosztach przez rodziców (242,00 zł miesięcznie); 

- zajęcia dodatkowe z logopedą i psychologiem; 

- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy; 

-  zajęcia z rytmiki i zajęcia muzyczne; 

-  zajęciach z języka angielskiego; 

- zajęcia matematyczno-informatyczne; 

-  wycieczki edukacyjne; 

- zajęcia z kompetencji społeczno-emocjonalnych wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi 

d) Szkolenia nauczycieli.  
§ 4 

KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 

1. Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych, tablicach 
informacyjnych TWP OR w Szczecinie oraz przedszkola „Strefa Malucha”. 

2.  Rekrutacja  przewidziana  jest na okres: 01.04.2019 – 30.06.2019.  

3. W przypadku, gdy termin naboru dokumentów o przyjęcie do Przedszkola zostanie zakończony, a liczba 
wolnych miejsc nie zostanie wyczerpana, wydana zostanie decyzja o przedłużeniu terminu do 14 dni. 

4. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:  
a) Uczestnikiem Projektu musi być dziecko, które łącznie spełnia następujące warunki:  

 wiek uczestnika zgodnie z systemem oświaty od 2,5 roku życia,  

 posiada miejsce zamieszkania – gmina miasto Szczecin,  

 nie objęte w roku 2018/2019 edukacją przedszkolną w „Strefie Malucha” 

 (fakultatywnie) posiada orzeczenie o niepełnosprawności.  

b) Uczestnikiem projektu muszą być rodzice dzieci objętych wsparciem w projekcie biorący 
udział w zajęciach z kompetencji  społeczno-emocjonalnych.  

 

http://www.twp.szczecin.pl/projekty
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c) Uczestnikiem projektu mogą być nauczyciele i pracownicy dydaktyczni przedszkola „Strefa 
Malucha” którzy w oparciu o zdiagnozowane potrzeby powiązane z diagnoza 
wychowanków wezmą udział w szkoleniach/kursach z  zakresu pedagogiki specjalnej.  

d) Wziąć udział we wszystkich formach wsparcia opisanych w § 3 pkt. 3c. 

5. Za rekrutację odpowiada Kierownik i Dyrektor Przedszkola pod nadzorem Dyrektora Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie.  

6. Proces kwalifikacji uczestników przeprowadzany  jest w oparciu o przesłane  dokumenty: 

  formularz zgłoszeniowy w postaci kwestionariusza, 

 oświadczenie kandydata na uczestnika projektu, 

 deklarację, 

 (fakultatywnie) orzeczenie o niepełnosprawności.  

7. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady. 
Uwzględniać będzie równość szans, w tym równość płci oraz niedyskryminacji dla osób  
z niepełnosprawnością. 

8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc wychowania przedszkolnego 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria premiujące.  

9. Kandydaci zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani telefonicznie.  Lista dostępna 
będzie w biurze projektu (z zachowaniem obowiązujących  przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych). 

10. Kryteria premiujące: 

 wiek dziecka 3-4 lata – 50 pkt,  

 wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wielodzietna – dwoje i więcej dzieci) -30 pkt, 

 niepełnosprawność dziecka – 30 pkt,  

 niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka - 10 pkt,  

 niepełnosprawność obojga rodziców dziecka- 10 pkt, 

  niepełnosprawność rodzeństwa dziecka-10 pkt,  

 rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko - 5 pkt, 

 dziecko objęte pieczą – zastępczą – 5 pkt.  
11.Osoby nie zakwalifikowane a spełniające kryteria do projektu zostaną umieszczone na liście 
rezerwowej. W przypadku rezygnacji Kandydata lub Uczestnika projektu z udziału w projekcie na jego 
miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.  
12.Informacja o projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz 
przedszkola „Strefa Malucha”.  
13. Rodzic/prawny opiekun dziecka zobowiązuje się do zapoznania się ze Statutem przedszkola oraz 
przestrzegania Procedur bezpieczeństwa.  
14.Rodzic/opiekun prawny  oświadcza ż posiada pełnię praw rodzicielskich.  
15. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa dziecka w formach 
wsparcia oraz własnego uczestnictwa 1x/mc w zajęciach z kompetencji społeczno-emocjonalnych 
wraz z dzieckiem. 
16. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dokonania opłaty miesięcznej za wyżywienie  dziecka 
w placówce w kwocie 242,00 zł miesięcznie (opłata ta nie jest pomniejszana z uwagi na nieobecność 
dziecka). 
17.Realizator może pobierać opłatę za nieuzasadnioną rezygnację z udziału w projekcie. Wysokość 
uzależniona będzie od zaawansowania udziału Uczestnika  Projektu w formach wsparcia.  
18.Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegana regulaminu.  
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§5 

WARUNKI REZYGNACJI 
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.  

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Biura Projektu, poprzez pisemne złożenie rezygnacji.  
W przypadku przerwania udziału w projekcie bądź rezygnacji w trakcie jego trwania 
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego 
przyczyn rezygnacji.  

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku 

zmiany Wytycznych, warunków realizacji projektu. 

2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji wsparcia dla Uczestnika projektu.  

3. Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogramy zajęć) w ramach projektu będą 
dostępne na stronach internetowych TWP OR w Szczecinie oraz przedszkola „Strefa Maluch”. 

4. Za kontakt z uczestnikami odpowiada personel projektu.  

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 01.04.2019 r.  


