
Projekt PUNKT PRZEDSZOLNY E-MALUCH współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „PUNKT PRZEDSZKOLNY E-MALUCH” 

§1 

      Postanowienia ogólne 

1. Projekt „PUNKT PRZEDSZKOLNY E-MALUCH” realizowany jest przez E-MALUCH S.C. 

Małgorzata Piekarska, Rafał Raj, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer 

RPLD.11.01.01-10-0052/19 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  14.12.2020 r. do 14.12.2021 r. 

3. Regulamin  określa: 

a. Cele projektu i zakres wsparcia dla uczestników. 

b. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

c. Procedurę rekrutacji. 

d. Prawa i obowiązki uczestników. 

e. Zasady monitoringu uczestników. 

f. Zasady rezygnacji i skreślenia z listy uczestników. 

4. Regulamin 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:  bdyderski@gmail.com 

6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu przy ul. 

Prądzyńskiego 7, Łódź 

§2 

Definicje 

Wyjaśnienie pojęć używanych w niniejszym Regulaminie: 

Projekt – projekt pn. „PUNKT PRZEDSZKOLNY E-MALUCH” 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. 
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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 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723). 

Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych w 

Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014. 

Biuro projektu – biuro w Łodzi, ul. Prądzyńskiego 7 

Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty składane przez kandydatów, poświadczające spełnienie 

kryteriów naboru i kwalifikowalności do projektu. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - dokument obowiązujący dla projektu, określający zasady 

rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa oraz prawa i obowiązki uczestników projektu. 

Komisja rekrutacyjna – komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do projektu. 

Osoba zamieszkała na terenie Miasta/Gminy Łódź -  mieszkaniec miasta Łódź 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 utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Łodzi. Realizacja pro-

jektu pozwoli na tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieci oraz ograniczenia barier i 

dysproporcji w dostępie do usług edukacji przedszkolnej oraz podniesienia jakości i zakresu świadcze-

nia usług edukacyjnych poprzez rozszerzanie oferty OWP o organizację i prowadzenie dodatkowych 

zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwier-

dzonych deficytów. 

1. Opieka wychowawczo - edukacyjna dla dzieci w przedszkolu świadczona będzie od 14.12.2020r. do 
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14.12.2021r. zgodnie z założeniami projektu oraz regulaminem i Organizacją punktu przedszkolnego - 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 06:30 - 18:00, również w okresie wakacji i ferii 

zimowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. W punkcie przedszkolnym zapewnione będzie wyżywienie dzieci przygotowywane w kuchni 

przedszkolnej, oparte na bazie zdrowych produktów ekologicznych. 

3. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi będą finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

4. Rodzice zobowiązują̨ się do: 

a) Uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości 14,00 zł dziennie „z góry” w terminie do 5 

dnia każdego miesiąca w punkcie przedszkolnym lub na konto bankowe 

61878400032008009013650001 

b) Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano 

opłaty. 

c) Nieobecność dziecka w Punkcie przedszkolnym nie zwalnia rodzica z ponoszenia opłaty za 

wyżywienie . W przypadkach uzasadnionych (m.in. długotrwałą chorobą dziecka lub w trudnej 

sytuacji finansowej rodziców) Dyrektor placówki może zwolnić z opłaty za wyżywienie na 

pisemny wniosek Rodzica/opiekuna dziecka.  

§4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 20 dzieci z Łodzi w wieku przedszkolnym. 

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 01.01.2020 r. do 31.10.2021 r . 

4. W przypadku braku rekrutacji 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. Prądzyńskiego 7. 

6. Projekt „Punkt Przedszkolny E-Maluch” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 

7. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Punkcie 

Przedszkolnym E-Maluch, Łódź, ul. Prądzyńskiego 7, lub w biurze projektu, Łódź, ul. 

Prądzyńskiego 7 lub drogą elektroniczną emaluch9przedszkole@gmail.com 

8. W realizacji projektu mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3 – 6 lat (z uwzględnieniem art 31 ust 

3 ustawy Prawo oświatowe), które nie są objęte edukacją przedszkolną. 
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9. Podstawą zakwalifikowania dziecka do projektu będzie spełnienie kryteriów formalnych: 

a. dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z art. 31 ust 1-3 

ustawy Prawo oświatowe; 

b. dzieci z terenu miasta Łodzi; 

10. Merytoryczne kryteria rekrutacyjne z wagą punktową: 

a. dzieci niepełnosprawne (na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność)- 2 

pkt. 

b. matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (oświadczenia rodziców) – 2 pkt. 

c. dzieci z rodzin wielodzietnych (oświadczenia rodziców)- 2 pkt. 

d. rodziny o najniższych dochodach (oświadczenie rodziców) – 2 pkt. 

11. Decyduje uzyskanie największej liczby punktów. 

12. W razie tej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

13. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów przez 

rodziców dziecka / opiekunów prawnych: 

a. Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1do regulaminu projektu. 

b. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, stanowiące 

załącznik nr 2 do regulaminu projektu. 

c. Deklaracja uczestnictwa, stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu projektu. 

14. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym 

formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

 

§5 

Procedura Rekrutacji 

1. Zakłada się nabór kandydatów na uczestników projektu w okresie od 01.01.2020r. do 31.10.2021r. 

2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły do wyczerpania miejsc. 

3. Realizator zastrzega sobie możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych i kwalifikowania 

uczestników do udziału w projekcie po terminie określonym w ust.1, w przypadku nie osiągnięcia celów 

założonych w § 3 ust.1. 

3. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem uczestnictwa i zaakceptowania jego postanowień w przyjętym brzmieniu. 

4. Rekrutacja będzie prowadzona wg zasady bezstronności, jawności, przejrzystości postępowania i 

równości szans, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu. Niniejszy regulamin 

stanowi integralną część dokumentacji rekrutacyjnej. 

5. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w biurze projektu czytelnie i kompletnie wypełnionych 

oraz opatrzonych datą i podpisem kandydata następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

1) Deklaracja uczestnictwa; 

2) Formularz rekrutacyjny; 
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3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

4) Dokument potwierdzający niepełnosprawność (kopia) – jeżeli dotyczy; 

5) Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 

6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu. 

 

7. Kwalifikowalność kandydata badana będzie na dzień złożenia i podpisania kompletnych 

dokumentów rekrutacyjnych. 

8. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane będą do podpisania Umowy 

uczestnictwa w projekcie. 

§6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 

1) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i umowy 

uczestnictwa w projekcie - bez ponoszenia kosztów uczestnictwa 

2) przyjęcia jego dziecka do punktu przedszkolnego, 

3) 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, 

4) godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości szans  i poszanowania godności 

osobistej, 

5) 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 2016 r. poz. 922, z 

2018 r. poz. 138, 723), 

6) kontaktu i rozmowy z personelem projektu, 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

2) przestrzeganie zasad ujętych w umowie uczestnictwa w projekcie, 

3) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Osi Priorytetowej XI. Edukacja, kwalifikacje, umiejętności, 

Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji. 
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3. Obecność dzieci w punkcie przedszkolnym będzie monitorowana na podstawie dzienników 

obecności prowadzonych przez personel placówki. 

4. Ponadto realizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z projektu w następujących 

przypadkach: 

a. naruszenia niniejszego regulaminu uczestnictwa 

b. naruszenia regulaminu i/lub Organizacji punktu przedszkolnego 

c. naruszenia zasad współżycia społecznego, 

5. Wszystkie osoby korzystające ze wsparcia w ramach projektu, składają oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów projektu, w tym również na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego dziecka w działaniach informacyjno - promocyjnych. 

6. Osoba, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że 

na tej podstawie zostanie wykluczona z udziału w projekcie. 

           §7 

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. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

                             Zatwierdzam, 

  Koordynator Projektu 

30.11.2020 Bartłomiej Dyderski 

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 1); 
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2. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 2); 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3); 

4. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (załącznik nr 4); 

5. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik  nr 5), 

 

___________________________________________________     

 

 

 

 

 


