REGULAMIN PROJEKTU

„Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie
„Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”, który realizowany jest przez
Gminę Bełchatów, reprezentowaną przez Kamila Ładziaka, Wójta Gminy
Bełchatów.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2016 r. do 31.01.2018 r.
4. Beneficjent w okresie realizacji Projektu prowadzi biuro Projektu na terenie
województwa łódzkiego (w Urzędzie Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400
Bełchatów,
tel.
(44)
632
52
11
w.
50,
e-mail:
projektprzedszkolak@ugbelchatow.pl), oferujące możliwość udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego Projektu oraz zapewniające uczestnikom Projektu
możliwość osobistego kontaktu z jego kadrą.
5. W ramach Projektu utworzonych zostanie 18 dodatkowych miejsc przedszkolnych
w nowo utworzonym oddziale Gminnego Przedszkola w Domiechowicach,
zlokalizowanym w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie, pod adresem 97-400
Bełchatów, Janów 1.
6. Projekt obejmie realizację zajęć dodatkowych z zakresu terapii z elementami
integracji sensorycznej dla wszystkich dzieci uczęszczających do Gminnego
Przedszkola w Domiechowicach, u których zdiagnozowane zostaną przedmiotowe
deficyty oraz zajęcia w ramach terapii behawioralnej dla dziecka posiadającego
opinią uprawnionego podmiotu o potrzebie takich zajęć.
7. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu jest
bezpłatny, z wyłączeniem opłat za wyżywienie i opłat za godziny pobytu dziecka
wykraczające poza podstawę programową.
8. Projekt obejmie wsparciem 30 dzieci (szacunkowo 13 dziewcząt i 17 chłopców)
w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie
oświaty, uczących się/zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie łódzkim
na terenie Gminy Bełchatów.
9. Projekt został poprzedzony diagnozą Gminnego Przedszkola w Domiechowicach,
przygotowaną przy wsparciu instytucji wspomagających OWP, zatwierdzoną przez
organ prowadzący, zawierającą analizę sytuacji demograficznej na terenie
realizacji projektu.
10. Celem głównym Projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji
przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie od 1.11.2016 r. do
31.01.2018 r. dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnymi
potrzebami edukacyjnymi, z terenu wiejskiej gminy Bełchatów poprzez
wygenerowanie 18 dodatkowych miejsc w Gminnym Przedszkolu w
Domiechowicach, poprawę jakości edukacji i rozszerzenie oferty przedszkola o
terapię integracji sensorycznej i behawioralną.
11. Nadzór nad realizacją Projektu należy do kompetencji Koordynatora Projektu.
§ 2 Definicje
Projekt – oznacza Projekt pt. „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”
realizowany w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania
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XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna określony we
Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.01.01-10-0004/16, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy RPLD.11.01.01-10-0004/16-00.
Beneficjent (Realizator projektu) – Gmina Bełchatów, reprezentowana przez Wójta
Gminy, Kamila Ładziaka.
Uczestni(cy)/-czki Projektu(grupa docelowa) – osoby fizyczne bez względu na wiek
lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji Europejskiego Funduszu
Społecznego.
II. Zasady rekrutacji
§3
1. Zgłoszenie skuteczne do udziału w Projekcie następuje poprzez złożenie w sekretariacie
Gminnego Przedszkola w Domiechowicach/oddział w Niedyszynie we wskazanych w pkt. 2
terminach Karty zgłoszenia dziecka do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach/Oddział
w Janowie w ramach Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”, której
wzór stanowi załącznik nr 1 lub/i Karty zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach
dodatkowych prowadzonych w ramach Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w
przyszłość” dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach,
której wzór stanowi załącznik nr 2.
2. Przyjmowanie zgłoszeń do nowego oddziału w Janowie Gminnego Przedszkola w
Domiechowicach trwać będzie w okresie 7-21.11.2016 r., zaś do udziału w zajęciach
dodatkowych w okresie 20-27.02.2017r., po przeprowadzonych w ramach Projektu
diagnozach. Zakwalifikowanie dziecka do udziału w terapii behawioralnej odbędzie się na
podstawie opinii uprawnionego podmiotu o potrzebie takich zajęć w 02.2017r.
3. Rekrutacja do nowego oddziału przedszkola wyłoni 18 Uczestników Projektu (szacunkowo
9 dziewcząt i 9 chłopców).
4. Do nowego oddziału przyjęte mogą zostać dzieci, które:
1). zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Bełchatów w
województwie łódzkim;
2). są w wieku zgodnym z art.14 Ustawy o systemie oświaty.
5. W I etapie rekrutacji do nowego oddziału o pierwszeństwie do udziału w Projekcie
decydować będą kryteria wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.(Dz.U z 2014 r.
poz. 7). Każdemu kryterium przypisana zostanie jednakowa waga punktowa – 1 pkt.
6. W przypadku, gdy w efekcie zastosowania kryteriów wynikających z ustawy z dnia 6
grudnia 2013 r.(Dz.U. z 2014 r. poz. 7) wyłonionych zostanie do nowego oddziału mniej
dzieci niż zakładana liczba Uczestników Projektu, nastąpi II etap rekrutacji, w którym o
pierwszeństwie do udziału w Projekcie decydować będzie przyznana liczba punktów za
spełnienie kryteriów:
-dochodowego, rozumianego jako średni miesięczny dochód netto na członka rodziny (tj.
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące) określony jako przeciętny miesięczny dochód z 3
miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do
projektu.
Waga punktowa: <674,00 zł – 3 pkt., <674,00 zł, 1348,00 zł> - 2 pkt., >1348,00 zł – 0
pkt., przy czym możliwa jest odmowa podania informacji o dochodach, która będzie
równoznaczna z nie uzyskaniem punktów w ramach kryterium dochodowego.
-nieaktywności zawodowej matki. W sytuacji, gdy matka dziecka zgłoszonego do udziału
w Projekcie jest nieaktywna zawodowo (pozostająca bez zatrudnienia), to znaczy jest
osobą bezrobotną, poszukującą pracy lub bierną zawodowo (np. student, osoba
przebywająca na urlopie wychowawczym), przyznane zostaną 2 pkt.
- zamieszkiwanie w obwodzie oddziału w Janowie – 3 pkt.
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7. Przy tej samej liczbie punktów uzyskanych w wyniku zastosowania kryteriów wskazanych
w pkt. 5 i 6 o miejscu na liście dzieci zgłoszonych do nowego oddziału zadecyduje
kolejność zgłoszeń.
8. Kryteria, o których mowa w pkt. 6 i 7, będą stosowane osobno dla przewidzianej w
projekcie liczby dziewcząt i chłopców.
9. W zajęciach dodatkowych z zakresu terapii z elementami integracji sensorycznej udział
mogą wziąć dzieci, które:
1). zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim;
2). są w wieku zgodnym z art.14 Ustawy o systemie oświaty;
3). uczęszczają do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach;
4).posiadają deficyty w zakresie integracji sensorycznej, stwierdzone w wyniku
przeprowadzonej diagnozy.
10. W przypadku, gdy do udziału w zajęciach dodatkowych zgłosi się więcej dzieci
spełniających kryteria wskazane w pkt. 9 niż założona liczba miejsc, o pierwszeństwie
do udziału w Projekcie decydować będzie przyznana liczba punktów za spełnienie
kryterium dochodowego rozumianego jako średni dochód na członka rodziny (tj. osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące) określony jako przeciętny miesięczny dochód z 3
miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do
projektu.
Waga punktowa: <674,00 zł – 3 pkt., <674,00 zł, 1348,00 zł> - 2 pkt., >1348,00 zł – 0
pkt., przy czym możliwa jest odmowa podania informacji o dochodach, która będzie
równoznaczna z nie uzyskaniem punktów w ramach kryterium dochodowego.
11. Przy tej samej liczbie punktów uzyskanych w wyniku zastosowania kryteriów
wskazanych w pkt. 10 o miejscu na liście dzieci zgłoszonych do udziału w zajęciach
dodatkowych zadecyduje kolejność zgłoszeń.
12. Kryteria, o których mowa w pkt. 10 i 11, będą stosowane osobno dla przewidzianej w
projekcie liczby dziewcząt i chłopców.
13. Osoby zgłoszone do udziału w Projekcie, dla których zabraknie miejsc, zostaną
wpisane na listy rezerwowe i będą mogły zostać przyjęte do Projektu w wyniku
rezygnacji Uczestni(ka)/-czki. W przypadku rezygnacji dziecka uczęszczającego do
nowego oddziału z udziału w Projekcie i jednoczesnym braku możliwości zastąpienia
go osobą z listy rezerwowej, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja
uzupełniająca trwać będzie w okresie każdorazowo wskazanym w ogłoszeniu o
naborze. Wyłoniona liczba uczestników zależna będzie od liczby wolnych miejsc w
Projekcie.
14. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z
Ustawą o systemie oświaty, co gwarantuje jej otwarty i jawny charakter i zapewnia
zachowanie zasady równości szans (w tym płci).
15. Po okresach rekrutacji, o których mowa w pkt. 2, powołane zostaną Komisje
Rekrutacyjne, które sprawdzą kwalifikowalność osób zgłoszonych oraz w oparciu o
kryteria określone w pkt. 4-12 ustalą kolejność na listach i dokonają wyboru dziewcząt
i chłopców przyjętych do Projektu.
16. O wynikach rekrutacji przedstawiciel(e)/-lki ustawow(i)/-e zostaną niezwłocznie
poinformowan(i)/-e telefonicznie.
17. Do udziału w zajęciach z terapii behawioralnej rekrutacja nie jest prowadzona, a
zakwalifikowanie dziecka odbywa się na podstawie opinii wydanej przez uprawniony
podmiot.
18. Kwalifikowalność do objęcia wsparciem przyjętych do Projektu dziewcząt i chłopców
zostanie potwierdzona przez przedstawiciel(i)/-lki ustawow(ych)/-e w złożonych
oświadczeniach.
19. W celu rozpoczęcia udziału w Projekcie dziecka przyjętego do Projektu niezbędne
będzie podpisanie przez przedstawiciel(a)/-kę ustawow(ego)/-ą Uczestni(ka)/-czkę
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20.

21.

Projektu,
w
jego
imieniu
i
na
jego
rzecz,
Deklaracji
uczestnictwa
w wychowaniu przedszkolnym w ramach Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja
w przyszłość”, której wzór stanowi załącznik nr 3 lub Deklaracji uczestnictwa
w zajęciach dodatkowych w ramach Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w
przyszłość”, której wzór stanowi załącznik nr 4, w szczególności Oświadczenia
Uczestnika Projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz Zakresu
danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
Odmowa podpisania przez przedstawiciel(a)/-kę ustawow(ego)/-ą
dokumentów
wskazanych w pkt. 19, w szczególności
przekazania danych osobowych
Uczestni(ka)/-czki Projektu zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 2 do
Deklaracji uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym i Deklaracji uczestnictwa
w zajęciach dodatkowych w ramach Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w
przyszłość” lub odmowa złożenia Oświadczenia Uczestnika Projektu dotyczącego
przetwarzania danych osobowych stanowiącego Załącznik nr 1 do wskazanych
Deklaracji wraz z zaciągnięciem zobowiązania do przekazania informacji dotyczących
sytuacji Uczestnika Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od
zakończenia udziału) jest równoznaczna z rezygnacją z udziału dziecka w Projekcie i
uniemożliwia traktowanie go jako Uczestnika Projektu.
W celu rozpoczęcia udziału w zajęciach dodatkowych dziecka uczęszczającego do
nowego oddziału i będącego już Uczestni(kiem)/-czką Projektu, niezbędne będzie
podpisanie przez przedstawiciel(a)/-kę ustawow(ego)/-ą Uczestni(ka)/-czki projektu,
w jego imieniu i na jego rzecz, Deklaracji Uczestnika Projektu o przystąpieniu do zajęć
dodatkowych w ramach Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”,
której wzór stanowi załącznik nr 5.
III. Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie

§ 4 Opis planowanych działań
1. Utworzony w ramach Projektu oddział w Janowie Gminnego Przedszkola w
Domiechowicach pracować będzie 5 dni w tygodniu, w godz.6.00-16.00 w okresie od 1
lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. (z przerwą wakacyjną w sierpniu 2017 r.)
2. Wsparcie w ramach Projektu skutkować będzie zwiększeniem o 18 liczby miejsc
przedszkolnych podlegających pod gminę Bełchatów i na jej terenie w stosunku do roku
2015.
3. Beneficjent zapewnia, iż wygenerowane w Projekcie miejsca wychowania przedszkolnego
zostaną utrzymane przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia okresu, o którym mowa
w pkt.1.
4. Liczba utworzonych w Projekcie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na
usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bełchatów.
5. Edukacja z dziećmi prowadzona będzie w oparciu o podstawę programową wychowania
przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu MEN z 30.05.2014 r.
6. Zajęcia realizowane będą w sposób znoszący stereotypy płci w edukacji przedszkolnej.
7. Nauczyciele współpracować będą z rodzinami dzieci w zakresie ich udziału w części
wydarzeń oraz konsultowania z nimi przebiegu i efektów pracy z dziećmi.
8. Oddział zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dostosowane
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci, w tym spełniające wymóg uniwersalnego projektowania i zapewniające dostępność
produktów dla osób niepełnosprawnych.
9. W celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej przedszkola do zdiagnozowanych
potrzeb dzieci, w okresie 03.2017r.-01.2018r. zorganizowana zostanie terapia z
elementami integracji sensorycznej dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola
w Domiechowicach, u których zostaną w wyniku diagnoz stwierdzone zaburzenia
integracji sensorycznej.
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10. Terapia z elementami integracji sensorycznej realizowana będzie dla 14 dzieci w
wymiarze 2x0,5 godz./tydzień dla 1 dziecka, łącznie 14 godz./tydzień.
11. Terapia behawioralna prowadzona będzie w cyklu po 2x1 godz/tydzień, w okresie luty
2017r.-styczeń 2018r
12. Zaplanowane zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów
w edukacji przedszkolnej w gminie Bełchatów i służyć będą ujednoliceniu standardów
edukacji na jej terenie.
13. Uczestni(cy)/-czki zajęć dodatkowych będą korzystać z nowoczesnych pomocy i sprzętu
dydaktycznego, w tym spełniających wymóg uniwersalnego projektowania.
14. Przez liczbę godzin podaną przy poszczególnych zajęciach każdorazowo należy rozumieć
liczbę godzin zegarowych.
15. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą poza bezpłatnym czasem funkcjonowania
przedszkola, w sposób znoszący stereotypy płci, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych
wsparciem.
§ 5 Uczestnictwo w projekcie
1. Uczestni(k)/-czka Projektu zobowiązan(y)/-a jest do uczestnictwa we wszystkich formach
wsparcia dla niego przewidzianych w czasie trwania Projektu.
2. Obecność Uczestni(ka)/-czki sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela
prowadzącego.
3. W przypadku długotrwałych, nieuzasadnionych i nieusprawiedliwionych nieobecności
dziecka, może ono zostać skreślone z listy Uczestni(ków)/-czek Projektu.
4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia dziecka z udziału w Projekcie, jego miejsce
zajmują osoby z listy rezerwowej.
5. W przypadku rezygnacji z ważnych powodów z uczestnictwa w Projekcie, opiekun/-ka
prawn(y)/-a Uczestni(ka)/-czki Projektu ma obowiązek przedstawić pisemnie powody
rezygnacji.
6. Opiekunowie prawni Uczestni(ka)/-czki Projektu zobowiązani się do uiszczania opłat z
tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia oraz opłat za godziny pobytu dziecka
wykraczające poza podstawę programową na zasadach określonych w Umowie z
Gminnym Przedszkolem w Domiechowicach, której wzór stanowi załącznik nr 3 do
Deklaracji uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym w ramach Projektu „Przedszkolaknajlepsza inwestycja w przyszłość”.
7. Warunkiem ukończenia Projektu i uzyskania dyplomu jest uzyskanie pozytywnej opinii
nauczyciela prowadzącego o poczynionych przez dziecko postępach, która wystawiana
jest na podstawie porównania zapisów w Kartach obserwacji z początku, po I semestrze i
na końcu udziału w zajęciach w ramach podstawy programowej. Uzyskanie pozytywnej
opinii jest możliwe, jeśli podniesienie wiedzy i umiejętności w obszarach edukacyjnych
wychowania przedszkolnego wyniesie min.25%.
8. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia zajęć dodatkowych jest uzyskanie pozytywnej
opinii nauczyciela prowadzącego o poczynionych postępach, która wystawiana jest na
podstawie porównania wyników diagnoz z początku, po I semestrze i na końcu udziału w
zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest możliwe, jeśli stopień wyrównania dysfunkcji
w zakresie integracji sensorycznej wyniesie min. 10%, zaś u dzieci z
niepełnosprawnościami min. 5%.
9. Uczestni(cy)/-czki zobowiązan(i)/-e są do przekazywania wszelkich informacji
Realizatorowi Projektu na temat udziału w Projekcie, które będą niezbędne dla
właściwego procesu monitorowania efektywności Projektu i pomiaru rezultatów.
10. Uczestni(cy)/-czki zobowiązan(i)/-e są do przekazania informacji dotyczących sytuacji
Uczestnika Projektu
po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni
od zakończenia udziału).
11. Za obowiązki ciążące na Uczestni(ku)/-czce Projektu pełną odpowiedzialność ponosi
jego/jej przedstawiciel/-ka ustawow(y)/-a.
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12. Pozostałe warunki uczestnictwa dziecka w wychowaniu przedszkolnym świadczonym
przez Gminne Przedszkole w Domiechowicach, nieunormowane w niniejszym
Regulaminie, określa Umowa z Gminnym Przedszkolem w Domiechowicach.
§ 6 Monitoring
1. Nauczyciel(e)/-ki prowadząc(y)/-e prowadzą bieżący monitoring osiągnięć dzieci na
zajęciach, czemu służyć będą Karty obserwacji dzieci oraz wydają opinie o osiągniętych
przez dzieci rezultatach.
2. Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do potrzeb dzieci odbywać się
będzie poprzez obserwacje i rozmowy z Uczestni(kami)/-czkami i ich rodzicami, kontrolę
frekwencji na zajęciach, bieżące hospitacje zajęć oraz kontrole. Nauczyciel(e)/-ki stale
monitorują osiągnięcia dzieci w nauce i frekwencję uczestni(ków)/-czek poszczególnych
zajęć oraz konsultują przyczyny nieobecności dzieci z ojcami i matkami.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r. i może ulec zmianie. Zmiana
regulaminu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej Realizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także odpowiednie akty
prawa krajowego i Wspólnot Europejskich.
Załączniki:
1.Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach/Oddział w
Janowie w ramach Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”;
2. Karta zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach dodatkowych prowadzonych w
ramach Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”;
3.Deklaracja uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym w ramach Projektu
„Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”;
4.Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w ramach Projektu „Przedszkolaknajlepsza inwestycja w przyszłość”;
5.Deklaracja Uczestnika Projektu o przystąpieniu do zajęć dodatkowych w ramach
Projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”.

Zatwierdzam:
Kamil Ładziak
Wójt Gminy Bełchatów

Michał Rafalski
Koordynator projektu
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