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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Naukowe Przedszkole w Kielcach” 

Projekt „Naukowe Przedszkole w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej-ZIT, 

 

§ 1 Przedmiot regulaminu 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczestników w projekcie pn: „Naukowe 

Przedszkole w Kielcach”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa8 Rozwój edukacji i aktywne  

społeczeństwo Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości 

edukacji ogólnej-ZIT. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: 

1. Beneficjent – Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia PULS, ul. Wesoła 19, 25-305 Kielce. 

2. Partner – Fundacja Centrum Europy Lokalnej; ul. Ks. P. Ściegiennego 35B, 25-380 Kielce. 

3. Projekt – projekt pn. „Naukowe Przedszkole w Kielcach”, realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3  Zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej-

ZIT. 

4. Uczestnik Projektu – dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat (roczniki 2011-2013), które 

po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie zostało zakwalifikowane do 

uczestnictwa w projekcie. 
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5. Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka, 

kandydata do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji  

i uczestnictwa w Projekcie. 

 

2. Założenia Projektu: 

1. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją na Rzecz Promocji Zdrowia 

PULS a Fundacją Centrum Europy Lokalnej. 

3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 74 dzieci w wieku przedszkolnym  

(3 – 6 lat) z terenu Kieleckiego  Obszaru Funkcjonalnego w tym 25 dzieci  

w nowoutworzonym oddziale Naukowego Przedszkola oraz 49 dzieci uczęszczających do 

Mini College – UJK Kielce, które zostaną objęte zajęciami indywidualnymi z Integracji 

Sensorycznej.  

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta w Kielcach ul. Wesoła 19/3,  

25-305 Kielce. 

5. Biuro Partnera znajduje się w Kielcach ul. Ks. P. Ściegiennego 35B, 25-380 Kielce. 

6. Nowa grupa przedszkolna (25 dzieci) funkcjonować będzie w Naukowym Przedszkolu Mini 

College ul. Starodomaszowska 20 lok U7, 25-315 Kielce. 

 

§ 3 Rekrutacja uczestników projektu 

Procedura rekrutacyjna: 

1. Rekrutacja odbędzie się w następujących etapach: 

a. przyjmowanie zgłoszeń, (poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych wraz  

z załącznikami oraz złożenie wymaganych załączników od dnia 01 

stycznia 2017 r. do dnia 15 stycznia 2017 r.. Zgłoszenia należy składać osobiście na 

adres Beneficjenta Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia PULS ul. Wesoła 19/3,  

25-305 Kielce w godzinach 9.00 – 17.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje 

data wpływu – do Biura Partnera) na adres Fundacja na Rzecz 

Promocji Zdrowia PULS ul. Wesoła 19, 25-305 Kielce z dopiskiem „Naukowe 
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Przedszkole w Kielcach” bądź Partnera Fundacja Centrum Europy Lokalnej ul.  

Ks. P. Ściegiennego 35B, 25-380 Kielce. 

b.  weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń, 

c. sporządzenie listy uczestników Projektu, podanie do publicznej wiadomości 

wyników rekrutacji, najpóźniej do dnia 20 stycznia 2017 r. 

d.  w postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, które 

posłużą w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych. 

2. Uczestnikami Projektu może być dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2011-2013), 

które w procesie rekrutacji spełnia następujące warunki: 

Kryterium formalne: 

a)  Kryterium zamieszkania - dziecko zamieszkuje na terenie gmin Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

b) Kryterium wieku – rekrutacja na rok szkolny 2017 - dzieci urodzone w roku 2011  

(w momencie przystąpienia do projektu dziecko ma ukończone 6 lat) lub 2013  

(w momencie przystąpienia do projektu dziecko  ma ukończone 3 lata) 

c) Kryterium dokumentacji – poprawnie wypełniona dokumentacja rekrutacyjna wraz  

z kompletem wymaganych załączników. 

 

Kryteria fakultatywne: 

a) Kryterium struktury rodziny – pierwszeństwo dzieci z rodzin niepełnych (należy 

złożyć załącznik – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) - +3 pkt. 

b) Kryterium zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych – pierwszeństwo dzieci  

z rodzin, w których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje (należy złożyć 

załącznik/i – zaświadczenie obojga rodziców/opiekunów prawnych potwierdzające 

zatrudnianie, jeśli dotyczy) - +2 pkt. 

c) Kryterium wejścia na rynek pracy – dzieci rodziców/opiekunów prawnych, 

bezrobotnych/biernych zawodowo, które chcą wejść na rynek pracy (należy złożyć 

załącznik/i – zaświadczenie z PUP/MUP, w przypadku osób biernych zawodowo – 

oświadczenie Kandydata) - +1 pkt. 
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3. Komisja rekrutacyjna będzie składać się z następujących osób: Kierownik Projektu, Asystent 

Kierownika Projektu. 

4. Kryteria będą brane pod uwagę po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu) dostępnego w Biurze Projektu, Biurze Partnera oraz na stronie  

internetowej www.minicollege.pl, www.fundacjapuls.eu i www.fundacja-cel.pl – po 

dostarczeniu niezbędnych dokumentów. O zakwalifikowaniu będzie decydować liczba 

punktów wynikających ze spełnienia kryteriów, dopuszcza się sumowanie punktów  

w przypadku spełnienia więcej niż jednego kryterium. Za spełnianie jednego kryterium 

przyznaje się 1 punkt. W przypadku przyznania równej liczby punktów zdecyduje wysokość 

dochodów na jednego członka rodziny – preferencję uzyskają osoby o najniższych 

dochodach (załącznik – zaświadczenie od pracodawcy o dochodach, nie dotyczy osób 

bezrobotnych) 

5. Beneficjent ma możliwość wydłużenia terminu rekrutacji do projektu, jeżeli  

w wyznaczonym terminie zgłosi się niewystarczająca liczbę dzieci. 

6. Beneficjent ma możliwość uzupełniania liczby dzieci po zakończeniu rekrutacji. 

 

§ 4 Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu dodatkowa grupa przedszkolna funkcjonuje bezpłatnie od 01.02.2017 do 

31.12.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, zgodnie z podstawą 

programową wychowania przedszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 

dodatkowych. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane 

kwalifikacje do wychowania przedszkolnego określone odrębnymi przepisami. 

2. Zajęcia dodatkowe grupowe realizowane będą w 3 grupach zajęciowych. 

3. Zajęcia dodatkowe grupowe: 

a) język angielski dla 25 dzieci – 2h/grupa zajęciowa/tydzień, 

b) Neurologopedia dla 25 dzieci – 2h/grupa przedszkolną/miesiąc 

4. Zajęcia dodatkowe indywidualne: 

a) Integracja sensoryczna dla 74 dzieci - 45 min/dziecko x 1 raz w tyg. 

b) Neurologopedia - 30min/dziecko x 1 raz w tyg. 

http://www.minicollege.pl/
http://www.fundacja-cel.pl/
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c) Logorytmika z gimnastyką korekcyjną dla 25 dzieci - 20min./dziecko x 4 spotkania 

w m-cu 

5. Organizacja imprezy Mikołajkowej (XII 2017 r.), Balu karnawałowego (I-II 2017 r.) i Dnia 

Rodziny (VI 2017 r.) 

6. Organizacja wyjść do kina i filharmonii - 3 wyjścia do kina rocznie, 2 wyjścia do filharmonii 

rocznie 

7. Organizacja teatrzyku – 1 rocznie 

8. Organizacja spotkań dla rodziców – 2 rocznie 

9. Dzieci biorące udział w projekcie objęte są edukacją przedszkolną do 01 lutego 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r. 

 

§ 5 Prawa i obowiązki uczestników 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, w wysokości 

ok. 209,22 zł miesięcznie. Opłata ta będą przeznaczona na wyżywienie dzieci i zakup 

wyprawki (mydło, mokre chusteczki) dla dzieci. 

2. Po przekroczeniu minimalnego wkładu własnego projektodawcy opłaty określone  

w punkcie 1 mogą ulec obniżeniu w okresie trwania projektu bądź zostać przeznaczone 

na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki np. zajęcia dodatkowe dla dzieci. 

3. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika jest zobowiązany do wypełniania deklaracji 

uczestnictwa w projekcie, ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów  

w trakcie realizacji projektu jak i udziału procesie ewaluacji. 

4. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania 

regulaminu placówki. 

5. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika jest zobowiązany do bieżącego informowania  

o zmianach w danych teleadresowych. 

6. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa  

w projekcie 30 dni przed rezygnacją. 

7. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 
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8. W przypadku naruszenia Regulaminu przedszkola oraz gdy dziecko będzie uniemożliwiać 

pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci, lub nastąpi 

brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a Rodzicem/Opiekunem prawnym  

w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowywania 

dziecka, Beneficjent ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo dziecka w projekcie. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Nadzór organizacyjny nad realizacją projektu sprawował będzie Zespół Projektowy.  

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie Kierownik projektu  

z zespołem projektowym. 

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać 

do Kierownika Projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


