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§1 
Informacje ogólne 

 
1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa oraz zakres wsparcia w Projekcie pn. 

„Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego, na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,  Poddziałanie 
10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ.  

2. Projekt pn. „Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim” realizowany jest przez Beneficjenta - Niepubliczne 
Przedszkole Edukacyjne „PLANETA UŚMIECHU" w Lubaniu Magdalena Wieczorkowska, ul. Jeleniogórska 2, 59-800 Lubań, 
NIP 6131181086, REGON 022143567.  

3.  Biuro projektu mieści się na ul. Kolejowej 41, 59-620 Gryfów Śląski. 
4.  Okres realizacji projektu: od 01.07.2019r. do 31.08.2020r. 
5.  Dla potrzeb realizacji projektu używane w niniejszym regulaminie określenia przyjmują następujące brzmienie: 
Projekt - projekt „Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim” 
Uczestnik/Uczestniczka - osoba, która skorzystała ze wsparcia w ramach projektu.  
Osoby niepełnosprawne - osoby w świetle przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997   r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. 2017  poz. 882, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym 
stan zdrowia.  

 Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:   
 - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,  

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,   
- orzeczenie o niezdolności do pracy,  
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,  
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu głębokim,  
- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),  
- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, 
np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 

Osoba pochodząca z obszarów wiejskich - Osoba przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem 
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji 
zamieszkuje tereny wiejskie. 

  
 

§2 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Projekt jest skierowany do 80 dzieci zamieszkujących1 na terenie gmin miejsko – wiejskich Gryfów Śląski, 
Mirsk i Lubomierz. 

  
 
 

                                                             
1 W rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
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§3 

Zasady rekrutacji 
 

1.Sposoby rekrutowania uczestników/uczestniczek Projektu: 
Kryteria formalne: (spełnia/nie spełnia – w przypadku niespełniania kandydat jest odrzucany)  
a/ - zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin miejsko wiejskiej Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk (wymagane oświadczenie 
potwierdzające miejsce zamieszkania);  
- dziecko w wieku przedszkolnym; 

 
Kryteria premiujące:  
- przebywanie w systemie pieczy zastępczej +5pkt (zaświadczenie z PCPR lub decyzja sądu) 
- wielodzietność rodziny kandydata +5pkt (oświadczenie  
- niepełnosprawność kandydata +5pkt (wymagane aktualne orzeczenie dziecka o stopniu niepełnosprawności lub dokument 
równoważny - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata +5pkt (wymagane aktualne orzeczenie rodzica/opiekuna prawnego o 
stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata +5pkt (wymagane aktualne orzeczenie rodziców/opiekunów prawnych o 
stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata +5pkt (wymagane aktualne orzeczenie dziecka o stopniu niepełnosprawności 
lub dokument równoważny - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie +5pkt (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) 
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym2 +5pkt 
2.W rekrutacji przewiduje się utworzenie 4 grup wiekowych dla dzieci – pierwsza grupa w wieku 2,5 – 3 lata, druga grupa w 
wieku 4 lat, trzecie grupa w wieku 5 lat oraz 4 grupa w wieku 6 lat. 
3. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. 
4. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu - stanowią dokumentację 
projektową. 
5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
6. Osoby z list rezerwowych będą mogły dołączyć do Projektu w przypadku nie podpisania umów przez osoby będące wyżej 
na liście rankingowej do Projektu. 
7. Przystąpienie kandydata/kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu. 

 
§4 

Procedura rekrutacyjna 
 

1. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami  znajdującymi się w formularzu traktowany 
jest jako błąd formalny i skutkuje odrzuceniem formularza i odstąpieniem od jego oceny. 
2. Oceny  formularzy  rekrutacyjnych pod  kątem spełniania  kryteriów  formalnych i  uzyskania dodatkowych  punktów 
dokona  Zespół Rekrutacyjny złożony z dyrektora Przedszkola oraz koordynatora projektu. 
3. Od oceny dokonanej przez Zespół Rekrutacyjny nie przysługuje odwołanie. 
4. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 28 listopada 2019 roku i będzie prowadzona do 18 grudnia 2019 roku. Do 22 grudnia 
wszystkie osoby, które przystąpiły do rekrutacji zostaną poinformowane o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do 
przedszkolna. Jeżeli po zakończonym procesie rekrutacji w przedszkolu pozostaną wolne miejsca Wnioskodawca wznowi 
rekrutację w sposób ciągły aż do zapewnienia pełnego obłożenia miejsc w przedszkolu. 
5. W przypadku  uzyskania na  etapie  oceny  formularzy przez kandydatów tej samej liczby punktów 
o przyjęciu dziecka decydować będzie data wpływu podania. 
6. Pozostałe osoby zostaną zapisane na liście rezerwowej. Osoby z list rezerwowych zostaną zaproszone do udziału w 
Projekcie w przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji którejś z osób zakwalifikowanych lub w wyniku zdarzenia losowego.  
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie 
o terminie spotkania w celu uzupełnienia i podpisania dokumentów udziału w projekcie. 

                                                             
2 Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 -
2020. 
 



 
 

Projekt „Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  
Oś Priorytetowa 10 Edukacja 
Działanie – 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
Poddziałanie - 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ 

 

8. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do  podpisania deklaracji 
uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz innych wymaganych umów, 
które będą precyzowały wzajemne prawa i obowiązki. 
9. Ponadto  w  celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do wymagania 
odrębnych zaświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych oraz premiujących na dzień podpisania 
deklaracji udziału w projekcie. 
10. Formularz  rekrutacyjny,  zgodny  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszego Regulaminu wraz z 
załącznikami jest dostępny do pobrania na stronie https://przedszkole-luban.pl/ w zakładce PROJEKTY UNIJNE / 
PRZEDSZKOLE W GRYFOWIE / REKRUTACJA. Formularz rekrutacyjny oraz wszystkie załączniki należy wydrukować, wypełnić i 
podpisać oraz dostarczyć do biura projektu w zaklejonej kopercie z napisem 
„Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim - Rekrutacja", które mieści się w budynku przedszkola pod adresem ul. 
Kolejowa 41, 59 – 620 Gryfów Śląski po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 693 262 290 Mariusz Kozak  
(dyrektor przedszkola) lub 666 547 009 Grzegorz Kucharski (koordynator projektu). 
 
 
 

       §5     
                            Zakres wsparcia 
 

1.Dofinansowanie do kosztów opieki na dziećmi w wieku przedszkolnym i wyżywienia w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 
31 grudnia 2020 roku3. Dopłata rodzica/opiekuna prawnego do pobytu dziecka i wyżywienia wynosi 130 zł miesięcznie. 

 
2.Sfinansowanie form dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych mających na celu rozwój dzieci na wczesnym 
etapie edukacji w tym: 
 
- zajęcia logopedyczne 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
- j. angielski 
- zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
- zajęcia indywidualne – terapeuta pedagogiczny 
- fizjoterapeuta 
- joga dla dzieci 
- taniec nowoczesny 
- rytmika 

 
 

§6 
Obowiązki uczestnika/uczestniczki Projektu 

 
1. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział  

w projekcie, 
c) złożenia podpisu na liście obecności i potwierdzenia korzystania przez dziecko z oferty przedszkola w każdym dniu 

obecności dziecka w przedszkolu,  
d) przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa,  
e) systematycznego uczestniczenia dziecka w zajęciach,  
f) przestrzegania punktualności,  
g) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym, zaangażowanym 

w realizację Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Termin dofinansowania do kosztów opieki nad dziećmi może ulec zmianie na skutek decyzji UMWD. 
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§7 
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

 
1. Dzieci uczestników projektu powinny regularnie korzystać z oferty przedszkola. 
2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi 

uzasadnionymi przypadkami.  
 

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować opiekuna o przyczynach nieobecności 
dziecka na zajęciach.  

4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. wydłużenie okresu chorobowego, 
zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice /opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z 
uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.  

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco narusza postanowienia 
niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę przedszkola.  

 
§8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
2. Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie rekrutacji na każdym jej etapie. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:  
a) decyzja Koordynatora Projektu/Dyrektora Przedszkola,  
b) wniosek o dofinansowanie projektu,  
c) kodeks cywilny 
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2019 r. 
5. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze projektu i na stronie Beneficjenta. 
 
 

 
 
 
 
 
 


