Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej.

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” realizowany jest przez Gminę Sobienie
-Jeziory, zwaną dalej Projektodawcą, z siedzibą 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska
16 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach, 08-443 Sobienie-Jeziory
Warszawice 13.
2. Biuro Projektu znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach,
Warszawice 13, 08-443 Sobienie-Jeziory. Wszelkie informacje na temat Projektu są
dostępne w Biurze Projektu, w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory oraz na stronie
internetowej www.sobieniejeziory.pl.
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Sobienie-Jeziory, a w szczególności rejon wsi:
Warszawice, Warszówka, Dziecinów i Sobienie Biskupie.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji, w tym naboru i wyboru uczestników
nazywanych dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w projekcie
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” zwanego dalej „Projektem”.
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.
3. Projekt zakłada udział 25 Beneficjentów Ostatecznych.
4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.
5. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09. 2012r. do 31.08. 2014r.
6. W ramach realizacji projektu zajęcia przedszkolne będą odbywały się w formie
codziennych zajęć edukacyjnych w godzinach 7.00 – 16.00 w czasie trwania roku
szkolnego.
7. Rodzice zadeklarują udział dziecka w co najmniej 80 % zajęć.
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§3
Kryteria wyboru beneficjentów projektu
oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie
1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 4 lat zamieszkałych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory, a w szczególności w rejonie wsi: Warszawice, Warszówka, Dziecinów
i Sobienie Biskupie.
2. W realizacji projektu mogą uczestniczyć:
a) Dzieci w wieku od 3 do 4 lat zamieszkałe we wsiach: Warszawice, Warszówka,
Dziecinów i Sobienie Biskupie lub w ich najbliższych okolicach - decyduje
oświadczenie rodzica oraz dowód osobisty.
b) Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest wypełnienie i złożenie przez jego
rodziców lub prawnych opiekunów Formularza rekrutacyjnego, a po
pozytywnym rekrutowaniu Umowy uczestnika i Karty zgłoszenia oraz Karty
Informacyjnej.
c) Główne kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola :
- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź niezdolność do pracy;
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
- dzieci rodziców pracujących,
- w ramach posiadanych miejsc pozostałe dzieci.
3. Wszelkie druki wymienione w Regulaminie można pobrać w Biurze Projektu
w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach lub ze strony internetowej
www.sobieniejeziory.pl
§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 18.09.2012r. do 24.09.2012r. i dotyczyć będzie zajęć
organizowanych w miesiącach październik 2012 – czerwiec 2013. W przypadku
zebrania/nie zebrania pełnej grupy uczestników zajęć Koordynator Projektu zastrzega
sobie prawo skrócenia/wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji. Terminy i daty
zakończenia rekrutacji będą publikowane w Publicznej Szkole Podstawowej
w Warszawicach.
2. Zgodnie z § 3 ust.2 pkt. b, jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie
dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu w Publicznej Szkole Podstawowej
w Warszawicach.
3. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane a potencjalni uczestnicy
będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności
poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
4. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą według daty ich wpływu
do rejestru.
5. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa.
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§5
Prawa Beneficjenta Ostatecznego
1.

Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
 udziału w przedszkolnych zajęciach edukacyjnych,
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 pomocy dydaktycznych do zajęć,
 opuszczenia maksymalnie 20 % godzin zajęć, większa liczba nieobecności
nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczestników.

§6
Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego
1. Rodzic/opiekun prawny Beneficjenta Ostatecznego zobowiązuje się do:
 złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
 podpisania niniejszego regulaminu,
 przedłożenia usprawiedliwiania potwierdzonego stosownymi dokumentami wszystkich
nieobecności nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w terminie 7 dni od daty zaistnienie
zdarzenia,
 bieżącego informowania o zmianie statusu dziecka ( spełnienia warunków zapisanych
w § 3 pkt.1,2),
 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
dziecka w zajęciach.

§7
Rezygnacja
1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
- rezygnacja została zgłoszona do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem
zajęć bez podania przyczyny,
- rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi zdarzeniami losowymi potwierdzonymi
stosownymi dokumentami; rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do
złożenia pisemnej rezygnacji oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających
zaistniałe zdarzenie w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn
powodujących konieczność rezygnacji.
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