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   REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI 

„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Kształcenie kompetencji 

kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” zwanym dalej Projektem, 

realizowanym w ramach Funduszu Europejskiego Program Regionalny,  Oś priorytetowa III 

Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 

3.1.1Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

2. Realizatorem Projektu jest Miasto Łomża/Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji z siedzibą 

w Łomży przy ul. Polnej 16, zwane dalej ŁCRE (tel. 862180544). 

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie ŁCRE przy ul. Polnej 16, pok. Nr 14 

4. Zajęcia dodatkowe/warsztaty/zajęcia rozwijające uzdolnienia/zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze/ zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 

deficytów oraz szkolenia wykładowo-warsztatowe rad pedagogicznych realizowane w 

ramach Projektu odbywały się będą w przedszkolach deklarujących udział w projekcie. 

5. Spotkania sieci współpracy i samokształcenia realizowane w ramach Projektu odbywały się 

będą w siedzibie ŁCRE.  

6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

7. Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 31.07.2018. 

8. W ramach Projektu wsparciem zostaną objęci: dyrektorzy, nauczyciele/lki oraz dzieci 

z  9 przedszkoli: Przedszkole Publiczne nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, którzy spełniają kryteria 

uczestnictwa, o których mowa w § 3. 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

 

1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje przeprowadzenie: 

1) diagnozy potrzeb i obszarów pracy wymagających wsparcia   

2) opracowanie Planu Wspomagania dla przedszkoli uczestniczących w projekcie 

3) 4 szkoleń wykładowo- warsztatowych rad pedagogicznych w każdym z 9 przedszkoli 

(2szkol x 9 placówek x 3h x 2 lata) 

4) spotkań sieci współpracy i samokształcenia (3h x 4 spotkania  x 2 lata = 24h) 

5) konsultacji grupowych KSWiS z uczestnikami sieci (4 x 2h x 2 lata) 

6) konsultacji indywidualnych KSWiS z uczestnikami sieci (10h /m-c) 

 

2. Za godzinę dydaktyczną w OWP rozumie się 60 min. – 2 zajęcia w ramach godziny 

dydaktycznej . 

3. W ramach realizowanych działań ŁCRE zapewni uczestnikom szkoleń bezpłatne materiały 
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szkoleniowe. 

§ 3 

Rekrutacja uczestników 

 

1. Kwalifikacja uczestników w każdej z 9 placówek dokonywana będzie przez Komisje 

Rekrutacyjne w składzie: Koordynator Merytoryczny, KSWiS, nauczyciele przedszkoli 

powołani do pracy w Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora przedszkola. 

2. Wsparcie (szkolenia Rad Pedagogicznych, szkolenia w ramach sieci współpracy 

i samokształcenia, szkolenia/kursy kwalifikacyjne) skierowane jest do 139 nauczycieli (136K 

i 3M) i zajęcia dodatkowe/warsztaty/zajęcia rozwijające uzdolnienia/zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze/ zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 

deficytów 1496 dzieci (744dz,752ch) przedszkoli wymienionych w §1, którzy złożyli 

deklaracje uczestnictwa w projekcie.  

3. Etapy procedury rekrutacyjnej: 

 

1) Akcja informacyjno- promocyjna: informacja o projekcie zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej ŁCRE, stronach przedszkoli, stronie internetowej Miasta Łomża, 

spotkania informacyjno-promocyjne z rodzicami dzieci – nauczyciele poinformują o 

możliwości uczestnictwa w projekcie, celach, działaniach oraz zasadach rekrutacji. 

 

2) Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej – warunkiem przystąpienia do projektu będzie 

złożenie deklaracji oraz stosownych oświadczeń. 

 

3) Wyłonienie uczestników projektu przez KR – rekrutacja n-li i dzieci do projektu – 

zostanie opracowany regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; dyrektorzy 

powołają KR, które zrekrutują dzieci i n-li z 9 przedszkoli objętych projektem, zgodnie z 

kryteriami naboru:  

 

Rekrutacja nauczycieli: 

a) Do szkoleń RP - wszyscy nauczyciele z danego przedszkola 

b) Do sieci współpracy i samokształcenia - 2 liderów- nauczycieli z każdego przedszkola 

biorącego udział w projekcie -poprawnie wypełniona Deklaracji i oświadczeń, 

kolejność zgłoszeń. 

c) Do szkoleń i kursów kwalifikacyjnych- nauczyciel/ka zatrudniony/a w przedszkolu 

objętym udziałem w projekcie, złożenie w Biurze Projektu w terminie, poprawnie 

wypełnionej Deklaracji i oświadczeń, kolejność zgłoszeń  

 

          Rekrutacja dzieci: 

          Kryteria podstawowe: 

a) Opinia nauczyciela uwzględniająca cechy rozwojowe dziecka, predyspozycje, 

zainteresowania/potrzeby 
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b) Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami, w tym wynikające 

z niepełnosprawności-orzeczenie opinia PP 

 

Kryteria dodatkowe- najwyższa suma punktów na podstawie oświadczenia rodzica: 

a) Dzieci z rodzin niepełnych-5 pkt 

b) Dzieci z rodzin mniej zamożnych, które mają prawo do pobierania świadczeń socjalnych- 

4pkt 

c) Dzieci, których oboje rodziców pracuje- 3pkt 

d) Dzieci posiadające dwoje lub więcej rodzeństwa- 2pkt 

 

Jeden uczestnik może realizować więcej niż jedną formę wsparcia. 

 

4) Upublicznienie wyników rekrutacji do projektu 

 

4. Osoby niezakwalifikowane z powodu wyczerpania limitu miejsc zostaną wpisane na listę 

rezerwową i włączone do projektu w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej wg. 

kolejności z listy przy założeniu, że za kobietę rekrutowana jest kobieta a za mężczyznę  

mężczyzna. 

5. W przypadku zbyt małej ilości chętnych przeprowadzane będą dodatkowe spotkania 

informacyjne. 

6.  Rekrutacja będzie procesem ciągłym, utworzone zostaną listy uzupełniające w czasie 

realizacji projektu. Informacje o naborze w danej placówce przekazane w formie 

dodatkowych spotkań informacyjnych/ogłoszeń w siedzibie ŁCRE i przedszkolach. 

7. Rekrutacja uczestników projektu ma charakter zamknięty i odnosi się do przedszkoli 

wymienionych w §1.  

8. Przewiduje się rekrutację uzupełniającą w trakcie trwania projektu. 

9. Rekrutacja uwzględni politykę równości szans, równy dostęp do udziału w procesie 

doskonalenia kobiet i mężczyzn , co wynika z analizy liczebności populacji przedszkoli. 

10. Osoby zakwalifikowane do projektu wypełnią i podpiszą Zakres danych przekazywanych 

do systemu PEFS przez uczestniczkę/uczestnika projektu oraz Deklarację przystąpienia 

do projektu  wraz z oświadczeniami. 

 

 

 

§ 4 

Organizacja zajęć 

1. Zajęcia dodatkowe/warsztaty/ zajęcia rozwijające uzdolnienia / zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze/ zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 

deficytów, szkolenia wykładowo- warsztatowe Rad Pedagogicznych będą realizowane w 

salach oznaczonych logotypami projektowymi w przedszkolach biorących udział w 

projekcie. Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbywać się będą w 
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oznaczonej logotypami projektowymi sali szkoleniowej ŁCRE, doposażonej w sprzęt 

nagłaśniający ze środków EFS 2007-2013. 

2. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą X.2016r. – VI.2017r. i od X.2017r. – VI.2018r. 

3.  Odbywać się będą szkolenia wykładowo– warsztatowe w każdym przedszkolu biorącym 

udział w projekcie (4 trzygodzinne szkolenia w ciągu trwania projektu- 2 szkolenia/ rok 

szkolny- 1szkolenie/semestr) wg harmonogramów oraz spotkania w siedzibie ŁCRE w 

ramach sieci współpracy i samokształcenia (spotkania szkoleniowe sieci z ekspertem – 4 

spotkania x 3h / 2 lata, konsultacje grupowe- 4 konsultacje x 2h/rok, konsultacje 

indywidualne z KSWiS- 10h/m-c) wg harmonogramów ustalonych z KSWiS. 

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w  szkoleniach/zajęciach. 

 

§ 5 

Obowiązki uczestników 

 

1. Do obowiązków uczestników Projektu należy: 

1) przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

2) podanie  Realizatorowi Projektu danych osobowych dla potrzeb sprawozdawczości, 

monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, 

3) potwierdzenie swojej obecności na zajęciach przez złożenie podpisu na liście obecności  

(dotyczy nauczycieli), 

4) wypełnianie ankiet, ćwiczeń i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

przeprowadzanych przez osoby prowadzących zajęcia, Koordynatora Sieci Współpracy i 

Samokształcenia oraz zespół Projektu. 

 

§ 6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia - rezygnacji udziału w projekcie 

dostępnej w Biurze Projektu oraz na stronie Projektu. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust.1 mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub zdarzeń losowych, które z zasady nie mogły być znane uczestnikowi  

w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników, jego miejsce zajmie pierwsza 

osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 3. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora 

Projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.09.2016 roku. 

       


