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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „EDUKACJA W E-MALUCHU”
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Edukacja w E-Maluchu” realizowany jest przez E-MALUCH S.C. Małgorzata Piekarska,
Rafał Raj, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer RPLD.11.01.01-10-A014/17
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 –
2020 Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1. Wysoka jakość
edukacji.
2. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2017r. do 30.09.2018r.
3. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie określa:
0. Cele Projektu i zakres wsparcia dla uczestników.
1. Kryteria uczestnictwa w Projekcie.
2. Procedurę rekrutacji.
3. Prawa i obowiązki uczestników.
4. Zasady monitoringu uczestników.
5. Zasady rezygnacji i skreślenia z listy uczestników.
4. Regulamin Uczestnictwa ma charakter aktu wewnętrznego.
5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nie uwzględnionych w
niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii koordynatora Projektu: adres e- mail:
emaluchzlobek@gmail.com
6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w Biurze Projektu przy ul.
Prądzyńskiego 6, Łódź
§2
Definicje
Wyjaśnienie pojęć używanych w niniejszym Regulaminie:
Projekt – projekt pn. „Edukacja w E-Maluchu” realizowany jest przez E-MALUCH S.C. Małgorzata
Piekarska, Rafał Raj z siedzibą w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 6
Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i
bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu.
Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w wyniku procesu
rekrutacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem i przyjętymi kryteriami uczestnictwa.
Koordynator/ka projektu - osoba zarządzająca Projektem.
Dane osobowe – dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 poz. 922).
Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych w
Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.
Biuro Projektu – biuro w Łodzi, ul. Prądzyńskiego 6
Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty składane przez kandydatów, poświadczające spełnienie
kryteriów naboru i kwalifikowalności do Projektu.
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Regulamin uczestnictwa - dokument obowiązujący dla Projektu, określający zasady rekrutacji,
warunki i kryteria uczestnictwa oraz prawa i obowiązki uczestników Projektu.
Forma wsparcia – oferta przyjęcia dziecka uczestnika Projektu do przedszkola.
Komisja rekrutacyjna – komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu.
Osoba zamieszkała na terenie gminy Ksawerów - mieszkaniec gminy Ksawerów w rozumieniu art.
25 Kodeksu Cywilnego.
Rodzic - ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów
prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
§3
Cele Projektu i zakres wsparcia
Projekt zakłada objęcie wsparciem 10 dzieci z obszaru województwa łódzkiego w okresie 01.07.2017 30.09.2018
Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa 25 dzieci z gminy Ksawerów w wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie nowoutworzonej placówki wychowania
przedszkolnego.
Projekt obejmuje wsparciem dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt 1-3 Ustawy o
systemie oświaty : w miejscowości Ksawerów, ul.Łódzka 106 miejsc w następujących formach:
1) zajęcia wychowania przedszkolnego;
2) rozwijające zajęcia dodatkowe:
a) zajęcia z logopedii;
b) zajęcia terapeutyczne z pedagogiem
c) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
d) zajęcia sportowe „Przedszkoliada”

1. Dop uszcza się udział tego samego dziecka w więcej niż jednej formie wsparcia.

§4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. Grupę docelową w Projekcie stanowić będzie 10 dzieci z gminy Ksawerów w wieku

przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt 1-3 Ustawy o systemie oświaty
2.Rekrutacja dzieci do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady
równości szans i płci.
3.Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły w terminie od 1 lipca 2017r. do 30 września 2017r. do
godz. 1500.
4.W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby dzieci termin rekrutacji może ulec wydłużeniu.
5.Listy dzieci zakwalifikowanych do Projektu zostaną wywieszone w siedzibie E-Maluch s.c.- biurze
Projektu tj.: 93-478 Łódź, ul. Prądzyskiego 6.
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6.Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
w Przedszkolu Ksawerów, ul. Łódzka 106, lub w Biurze Projektu, Łódź, ul. Prądzyńskiego 6 lub drogą
elektroniczną emaluchzlobek@gmail.com
7.W realizacji projektu mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6lat, które nie są objęte edukacją
przedszkolną .
8.Podstawą zakwalifikowania dziecka do Projektu będzie spełnienie kryteriów formalnych:
1) dzieci w wieku 3-6lat, zgodnie z przepisami o wychowaniu przedszkolnym;
2) dzieci z terenu Gminy Ksawerów;
2. Merytoryczne kryteria rekrutacyjne z wagą punktową:
1) Dzieci niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia/zaświadczenia)- 2 pkt.
2) Matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (oświadczenia rodziców) – 2 pkt.
3) Dzieci z rodzin wielodzietnych (oświadczenia rodziców)- 2 pkt.
4) Rodziny o najniższych dochodach (oświadczenie rodziców) – 2 pkt.
Decyduje uzyskanie największej sumy punktowej.
3. W razie tej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów przez rodziców
dziecka/opiekunów prawnych:
1) Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1do regulaminu Projektu.
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, stanowiące
załącznik nr 2 do regulaminu Projektu.
3) Deklaracja uczestnictwa, stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu Projektu
5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu
rekrutacyjnym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
6. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do projektu zostanie utworzona komisja rekrutacyjna w
składzie przedstawiciele E-Maluch s.c., Koordynator Projektu.
7. Komisja dokonując rekrutacji sporządzi listy dzieci zakwalifikowanych do projektu,
w przypadku większej liczby chętnych – sporządzona zostanie lista rezerwowa.
8. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane będą w przypadku wolnych miejsc, jeżeli
rodzice/opiekunowie prawni, po otrzymaniu informacji o takiej możliwości, potwierdzą chęć
uczestnictwa swojego dziecka w Projekcie oraz spełnione będą warunki określone
w Regulaminie.
§5
Prawa i obowiązki uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
l udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Umowy
uczestnictwa w Projekcie - bez ponoszenia kosztów uczestnictwa (za wyjątkiem
kosztów wyżywienia dzieci określonych w Umowie),
l

przyjęcia jego dziecka do przedszkola,

l

rezygnacji z udziału w Projekcie w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki
mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą
być znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. Rezygnacja z udziału
w Projekcie z powodów innych niż w/w skutkuje nałożeniem na uczestnika obowiązku zwrotu
kosztów udziału w Projekcie proporcjonalnie do otrzymanego wsparcia,

l

godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości szans i poszanowania godności
osobistej,
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l

wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych do biura Projektu, zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z
późn. zmian.),

l

kontaktu i rozmowy z personelem projektu,

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
l przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w Projekcie,
l

przestrzeganie zasad ujętych w Umowie uczestnictwa w Projekcie,

l

wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego
zakończeniu,

l

wypełniania ankiet dotyczących badania poziomu zadowolenia i rezultatów zakładanych w
Projekcie,

l

przestrzegania Regulaminu i Statutu Przedszkola oraz zaleceń i komunikatów wydawanych
przez dyrektora przedszkola,

l

udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zaangażowanym we wdrażanie Osi Priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,,
Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji

3. Obecność dzieci w przedszkolu będzie monitorowana na podstawie dzienników obecności
prowadzonych przez personel przedszkola.
4. Każda nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona do godz. 8:00 w dniu, w którym
dziecko będzie nieobecne, pod rygorem nieusprawiedliwienia nieobecności.
5. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowane chorobą lub
ważnymi sytuacjami losowymi, na podstawie usprawiedliwienia z podaniem przyczyn nieobecności.
6. Uczestnik zostaje wykluczony z Projektu w przypadku nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka
po siedmiu dniach od momentu zaprzestania przyprowadzania dziecka do przedszkola.
7. Ponadto realizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z Projektu w następujących
przypadkach:
l naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnictwa,
l

naruszenia Regulaminu i Statutu Przedszkola,

l

naruszenia zasad współżycia społecznego,

l

nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż 7 dni kalendarzowych.

8. Wszystkie osoby korzystające ze wsparcia w ramach Projektu, składają oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego dziecka dla celów Projektu, w tym
również na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego dziecka w działaniach informacyjnopromocyjnych.
9. Osoba, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do wiadomości, iż
na tej podstawie zostanie wykluczona z udziału w Projekcie bez względu na wynik procesu rekrutacji.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu uczestnictwa w
trakcie trwania Projektu, w szczególności z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o
dofinansowanie, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze
strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja Regulaminu należy do realizatora Projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy prawa europejskiego i krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatwierdzam

Koordynator Projektu
Magdalena Król

Załączniki:
1. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2);
3. Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 3);
4. Oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4)
5. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (załącznik nr 5);
6. Wzór Umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 6),
___________________________________________________

