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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
I. Informacje o projekcie 

1.1. Projekt pn. „Edukacja przedszkolna – właściwe miejsce – właściwy czas” realizowany jest 
przez Gminę Długołęka w terminie 1.05.2013- 31.03.2015 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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 
„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. 

1.2. Biuro projektu znajduje się w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych  
i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Gminy Długołęka pok. 125. Podstawowe informacje na 
temat projektu są dostępne na stronie internetowej:  www.gmina.dlugoleka.pl w zakładce 
Informacja europejska/wybrane projekty. 

1.3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar Gminy Długołęka. 
1.4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wysokości 85 % całkowitych kosztów. 
1.5. Wkład własny gminy Długołęka wynosi 15 % całkowitych kosztów projektu. 

 
II. Postanowienia ogólne 

2.1 Niniejszy regulamin określa m.in. zasady rekrutacji uczestników projektu zwanych dalej 
„uczestnikami” oraz działania w projekcie pn. „Edukacja przedszkolna – właściwe miejsce – 

właściwy czas” zwanego dalej „projektem”. 
2.2 Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć dziecko w wieku przedszkolnym (3-5 lat), 

które zostało zadeklarowane do projektu, pomyślnie przeszło rekrutację i zostało objęte 
wychowaniem przedszkolnym w ramach projektu. 

2.3 Realizator projektu - należy przez to rozumieć Gminę Długołęka, w tym również Zespół 
Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Długołęce, zwany dalej ZS-P w Długołęce.  

2.4 Uczestnictwo w projekcie – należy przez to rozumieć aktywny i zgodny z planem udział  
w zajęciach.  
 

III. Założenia projektu 
3.1 Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31 marca 2015 r. szans edukacyjnych 50 dzieci 

(w tym 25 dziewczynek i 25 chłopców) 3-5 –letnich zameldowanych w Gminie Długołęka, 
które nie uczestniczyły dotąd w edukacji przedszkolnej. 

3.2 Celami szczegółowymi projektu są: 
a) dostosowanie liczby miejsc przedszkolnych w placówkach podlegających pod organ 

prowadzący – Gminę Długołęka do zweryfikowanego zapotrzebowania, poprzez 
utworzenie od września 2013 r. 50 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków, 

b) ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej, poprzez wsparcie w ramach projektu 
jednej placówki przedszkolnej polegającej pod organ prowadzący – Gminę Długołęka, w 
okresie od maja 2013 r. do końca marca 2015 r., 

c) wzrost rozwoju dzieci, poprzez edukację przedszkolną, tj. 50 dzieci 3-5-letnich, 
zameldowanych w Gminie Długołęka, które nie uczestniczyły dotąd w edukacji 
przedszkolnej, w okresie od września 2013 r. do końca lutego 2015 r. 
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3.3 Wsparciem w ramach projektu zostanie objęte jedno istniejące przedszkole – w ZS-P w 
Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków. 

3.4 W ramach projektu dzieci zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym w okresie od 
września 2013 r. do końca lutego 2015 r. 

3.5 Uczestnikami projektu będzie 50 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5-letnich), 
zameldowanych na terenie Gminy Długołęka, które nie brały udziału dotąd w edukacji 
przedszkolnej. 
 

IV. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu uczestników projektu 

4.1 Pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola w ramach projektu mają dzieci: 
a) 3- oraz 4-letnie; 
b) z rodzin nisko uposażonych;  
c) matek lub ojców samotnie je wychowujących; 
d) matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie odrębnych przepisów znaczny 

lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo 
niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

 
V. Procedura rekrutacji uczestników projektu 

5.1 Formuła uczestnictwa w projekcie jest otwarta i skierowana do wszystkich dzieci,  
z zastrzeżeniem zapisów punktu 3.5. 

5.2 Rekrutację uczestników projektu prowadzić będzie Dyrektor ZS-P w Długołęce. 
5.3 Do projektu w wyniku procesu rekrutacji planowane jest zakwalifikowanie 50 dzieci, w tym 

25 dziewczynek i 25 chłopców. 
5.4 Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans 

kobiet i mężczyzn. 
5.5 Etapy rekrutacji: 

a) proces rekrutacji rozpocznie się 14 maja 2013 r. 
b) rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o zakwalifikowanie dziecka do 

uczestnictwa w projekcie są zobowiązani do samodzielnego wypełnienia i złożenia  
w sekretariacie ZS-P w Długołęce Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola (załącznik 
nr 1) wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów rekrutacyjnych  
w terminie do 29 maja 2013 r. 

c) wzory dokumentów rekrutacyjnych, w tym Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola 
dostępne będą w formie elektronicznej na stronie internetowej 
www.gmina.dlugoleka.pl oraz w formie papierowej do pobrania w sekretariacie ZS-P 
w Długołęce i w punkcie podawczym Urzędu Gminy Długołęka; 

d) karta zgłoszenia dziecka do przedszkola musi być podpisana własnoręcznie przez oboje 
rodziców (prawnych opiekunów dzieci); 

e) decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do projektu podejmuje Dyrektor ZS-P w Długołęce  
w porozumieniu z Koordynatorem projektu w Urzędzie Gminy Długołęka; 
 

 

UWAGA! 

O zakwalifikowaniu dzieci do projektu decyduje stopień pilności wsparcia (spełnienie kryteriów 

zawartych w pkt. IV) oraz kolejność zgłoszeń. 
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f) informacja o zakwalifikowaniu dzieci do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana 
w formie listy wywieszonej na tablicy informacyjnej w przedszkolu w terminie do  

10 czerwca 2013 r. 
g) dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, zostaną 

wpisane na listę rezerwową; 
h) lista rezerwowa ma charakter jawny i jest dostępna w gabinecie Dyrektora ZS-P  

w Długołęce; 
i) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z dzieci, na jego miejsce 

może zostać zaproszone dziecko z listy rezerwowej; 
j) w przypadku trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników, na bieżąco będą 

uzupełniane wolne miejsca w grupach przedszkolnych (nabory uzupełniające 
prowadzone przez Dyrektora ZS-P w Długołęce); 

k) rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci zostały zakwalifikowane do uczestnictwa 
w projekcie, zobowiązani są do wypełnienia i podpisania dokumentów: 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych (załącznik nr 2); 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu  
w celach informacyjno-promocyjnych podczas realizacji projektu, jak również po jego 
zakończeniu (załącznik nr 3); 

- Umowa o świadczenie usług (zgodnie ze wzorem ZS-P w Długołęce). 
5.6 Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie dziecka na listę uczestników 

projektu. 
 

VI. Działania w ramach projektu 

6.1 Utworzone zostaną dwie nowe grupy przedszkolne po 25 dzieci w każdej w ZS-P  
w Długołęce. 

6.2 Zajęcia odbywać się będą od września 2013 r. do końca lutego 2015 r. 
6.3 W okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2013/2014 przewidziano miesięczną przerwę  

w pracy placówki. 
6.4 Przedszkole będzie czynne 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 6.30-17.30. 
6.5 Zajęcia/opieka dydaktyczno-wychowawcza będą prowadzone w wymiarze 50 godzin 

tygodniowo dla każdej z grup. 
6.6 Uczestnicy projektu zarówno dziewczynki jak i chłopcy będą brali udział w zajęciach 

oferowanych w przedszkolu w równym stopniu, w celu przełamywania stereotypów. 
6.7 Zaprezentowana zostanie dzieciom istota równych szans, poprzez zorganizowanie spotkania 

dzieci z przedstawicielami różnych zawodów, aby poznały w danej roli zarówno kobiety jak 
i mężczyzn. 

 

VII.  Postanowienia końcowe 

7.1 W trakcie realizacji projektu zasady współpracy rodzica z przedszkolem, w tym zasady 
ponoszenia opłat (stałej oraz za wyżywienie) określają postanowienia Statutu ZS-P  
w Długołęce. 

7.2 Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Biuro projektu  
w porozumieniu z opiekunem projektu – pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 
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7.3 Gmina Długołęka zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu, o czym 
poinformuje na stronie internetowej. 

7.4 Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w formie papierowej w sekretariacie 
ZS-P w Długołęce, w Biurze projektu oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: 
www.gmina.dlugoleka.pl w zakładce Informacja europejska/wybrane projekty. 

 

 
 
 
 
Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 
Załącznik nr 4 - Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


