
 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie 

edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” o nr. 

RPPM.03.01.00-22-0021/18 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata   2014-2020,  Oś  priorytetowa   

3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 

2. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez: 

1) Gminę Miejską Kościerzynę – Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie z siedzibą przy 

ul. 3-go Maja 9a - Partnera Wiodącego, 

2) Powiat Kościerski - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z siedzibą w Kościerzynie  ul. Słoneczna 1 

- Partnera, 

3) Kaszubski Instytut Rozwoju z siedzibą w Kościerzynie przy ul Romualda Traugutta 7- Partnera. 

3. Biuro projektu mieści się w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie przy ul. 3-go Maja 9a,  

83-400 Kościerzyna, tel.  58 6802359, e-mail: oswiata@koscierzyna.gda.pl. 

4. Projekt jest realizowany do 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPM.03.01.00-22-

0021/18 z dnia 16 października 2018 r. 

5. Zasięg projektu - dzieci w wieku przedszkolnym i nauczyciele z Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie przy ul. 

Szkolnej 2. 

 

§ 2 

Słownik pojęć i skrótów 

1. Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji 

przedszkolnej w Kościerzynie”, 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Siódemka 

dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 7 na ul. Szkolnej 2 w Kościerzynie; 

4) Dziecku w wieku przedszkolnym – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Przedszkola Nr 

7 na ul. Szkolnej 2 w Kościerzynie; 

5) Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Nr 7 na ul. 

Szkolnej 2 w Kościerzynie; 

6) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie 

(dziecko w wieku przedszkolnym/nauczyciel) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

dokumencie, bezpośrednio korzystającą z wdrażanej pomocy; 

7) Komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Zespół projektowy powołany Zarządzeniem nr 

10/2018 Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych z dnia 7.12.2018r.; 

8) Koordynator projektu - należy przez to rozumieć osobę wskazaną jako koordynatora w Zarządzeniu nr 

10/2018 Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych z dnia 7.12.2018r.. 

2. Podniesieniu kompetencji u dzieci i nauczycieli – zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie 

Działania 3.1 Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020 to rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe 

zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, realizacja zajęć 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w 

szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 



 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Do projektu zostaną zrekrutowane wyłącznie dzieci, które są/będą podopiecznymi Przedszkola Nr 7 na ul. 

Szkolnej 2 w Kościerzynie, zrekrutowanymi na rok szkolny 2019/2020. 

2. Do projektu zostaną zrekrutowani wyłącznie nauczyciele wychowania przedszkolnego pracujący w 

Przedszkolu Nr 7 na ul. Szkolnej 2 w Kościerzynie 

3. Przed zakwalifikowaniem się dzieci na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne zostaną przeprowadzone 

badania rozwojowe i przesiewowe dzieci przez Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną w Kościerzynie. 

Badania mają na celu zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych dzieci oraz badanie wad postawy przez 

specjalistę zatrudnionego do realizacji tego działania. 

4. Udział dzieci w badaniach odbędzie się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

5. W ramach projektu utworzone zostanie dodatkowych 50 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu. 

6. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie: 

1) Grupa docelowa – dzieci w wieku przedszkolnym – 100 osób: 

a. 50 dzieci w 2 dodatkowych grupach przedszkolnych, których bieżące funkcjonowanie finansowane 

będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 

✓ j. angielski, 

✓ rytmika, 

✓ religia. 

b. dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne co najmniej 45 dzieci w zakresie 

stwierdzonych deficytów: 

✓ zajęcia logopedyczne dla 20 dzieci, 

✓ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 10 dzieci, 

✓ gimnastyka korekcyjna dla 40 dzieci, 

c. rozwijanie kompetencji kluczowych: 

✓ zajęcia z robotyki dla 5/6-latków - 60 dzieci 

2) Grupa docelowa –kadra nauczycielska przedszkola - 10 osób:   

a.szkolenie TIK w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego dla 10 osób, 

b. szkolenie programowania robotów LEGO dla 2 osób, 

c. warsztaty Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie 

teorii integracji sensorycznej dla 10 osób. 

7. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny. 

8. Uczestnicy projektu mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych potrzeb i możliwości. 

9. Bieżące funkcjonowanie przedszkola w ramach projektu będzie realizowane w roku szkolnym 2019/2020. 

10. Wychowanie przedszkolne, zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu odbywać się będą w siedzibie 

Przedszkola z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Szkolnej 2, 83-400 Kościerzyna. 

11. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje koordynator  projektu oraz Dyrektor Biura Obsługi 

Placówek Oświatowych w Kościerzynie. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Informacje o rekrutacji i warunkach udziału w projekcie udzielane będą osobiście w sekretariacie 

Przedszkola Nr 7 przy ul. Szkolnej 2, 83-400  Kościerzyna  oraz  telefonicznie  pod  numerem  telefonu:   

(58) 686 29 55 i e-mailowo: s e k r e t a r i a t . p 7 @ k o s c i e r z y n a . g d a . p l .  Informacje na temat 

projektu zostaną umieszczone na stronie internetowej http://koscierzyna.gda.pl/portal, oraz na tablicy 

ogłoszeń w Przedszkolu Nr 7. Prowadzone będą także spotkania z rodzicami.  

2. Przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych prowadzone będzie w terminie od 01 września 2019 r.                             

do 20 września 2019 r. Listy rekrutacyjne zostaną ogłoszone do dnia 30 września 2019r. 

3. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie 

rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza terminami wyznaczonymi w ust. 2, do 

momentu zrekrutowania pełnej grupy. Przeprowadzony zostanie wówczas nabór dodatkowy, odbędzie się 

dodatkowe informowanie o zaletach uczestnictwa w projekcie oraz odbędą się spotkania rodzicami. 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie wypełnionego i złożonego w 

sekretariacie Przedszkola Nr 7 na ul. Szkolnej 2 w Kościerzynie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, 



 

 

zgodnie z ust 6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu i sekretariacie Przedszkola Nr 7 w 

Kościerzynie. 

5. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w 

zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat 

zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w 

pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia 

dokumentów - w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną 

dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia. 

6. Na komplet dokumentów składają się:  

1) Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1a  - dla dzieci, Załącznik 1b - dla nauczycieli),  

2) Oświadczenie uczestnika  projektu (Załącznik nr 2a, Załącznik Nr 2b),  

3) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3a - dla dzieci, Załącznik Nr 3b - dla nauczycieli). 

7. Z uwagi na wiek uczestników/uczestniczek wszystkie dokumenty niezbędne do przystąpienia dziecka do 

udziału w projekcie podpisywane są przez rodziców/ prawnych opiekunów, którzy wyrażają pisemną zgodę 

na uczestnictwo dziecka w projekcie i biorą pełną odpowiedzialność za podjęcie tej decyzji. 

8. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób, które nie spełniają warunków określonych 

w  niniejszym Regulaminie lub będą niekompletne. 

9. Złożonym formularzom zgłoszeniowym nadawany będzie kolejny numer z rejestru zgłoszeń. Kolejność 

zgłoszeń będzie miała wpływ na udział w projekcie. 

10. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że rodzic/opiekun prawny dziecka/ nauczyciel zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

11. Do udziału w Projekcie zakwalifikują się osoby, zgodnie z przyjętymi zasadami. W przypadku większej 

ilości zgłoszeń zostaną utworzone listy rezerwowe na poszczególne formy wsparcia. 

12. Informacja   o   wynikach   rekrutacji   dzieci  do   projektu: lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa 

zostanie zamieszczona w siedzibie Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie. 

13. W projekcie obowiązuje zasada równych szans, w tym równości płci. 

14. Do projektu w zakresie form wsparcia wskazanych w §3 ust.6 pkt. 1)a zostaną zakwalifikowane wszystkie 

dzieci, które będą przydzielone do dwóch nowo-utworzonych grup w Przedszkolu Nr 7 na ul. Szkolnej 2 w 

Kościerzynie w roku szkolnym 2019/2020. 

15. Kryteria wyboru dzieci do projektu w zakresie form wsparcia wskazanych w §3 ust.6 pkt. 1)b i 1)c 

przedstawiają się następująco: 

1) Kryterium w zakresie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne: weryfikacja na 

podstawie oceny potrzeb w podziale na formy wsparcia wskazanych w §3 ust.6 pkt. 1)b, wynikające z 

badania rozwojowego i/lub przesiewowego przeprowadzonego przez pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjalisty ds. wad postawy. Ocena stopnia przydatności danej 

formy wsparcia w zakresie zapewnienia realizacji potrzeb rozwojowych wg punktacji: 
- wysoka przydatność - 4 pkt. 

- umiarkowana przydatność - 2 pkt. 

- niska przydatność – 0 pkt. 

2) Kryterium w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wskazanych w §3 ust.6 pkt. 1)c 

- dzieci 5 i 6 letnie (obligatoryjne) - 4 pkt. 

- dzieci z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci) - 2 pkt. 

- dzieci poniżej 5 roku życia - 0 pkt. 

16. W sytuacji, gdy dwoje lub więcej osób otrzyma po podsumowaniu punktów za powyższe kryteria dodatkowe 

taką samą ilość punktów w danej formie wsparcia, o zakwalifikowaniu na zajęcia zdecyduje data złożenia 

dokumentów/numer z rejestru zgłoszeń. 

17. Kryteria wyboru nauczycieli w zakresie form wsparcia wskazanych w §3 ust.6 pkt. 2) weryfikuje Dyrektor 

przedszkola w formie:  

- wysoka przydatność - 4 pkt. 

- umiarkowana przydatność - 2 pkt. 

- niska przydatność – 0 pkt. 

18. Koordynator projektu sporządzi listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe, odpowiednio dla 

każdego rodzaju zajęć. Tak sporządzone listy uczestników przekaże do zatwierdzenia Komisji 

Rekrutacyjnej.  Listy zakwalifikowanych będą dostępne w sekretariacie Przedszkola Nr 7 na ul. Szkolnej 2 w 



 

 

Kościerzynie. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji przez 

Dyrektora Przedszkola. 

 

§ 5 

Zasady udziału i rodzaje form wsparcia w projekcie 

1. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne będą realizowane w następujący sposób: 

1) zajęcia logopedyczne dla 20 dzieci w 5 grupach średnio 0,5 h w tygodniu, 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 10 dzieci w 2 grupach średnio 1 h w tygodniu, 

3) gimnastyka korekcyjna dla 40 dzieci w 4 grupach średnio 0,5 h w tygodniu. 

2. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w postaci zajęć z robotyki będą prowadzone dla 60 

dzieci 5 i 6 letnich w 5 grupach średnio 1 h w tygodniu. 

3. Zajęcia wskazane w ust 1 pkt. 1) i 2) będą realizowane w bezpłatnym czasie nauczania, natomiast zajęcia 

wskazane w ust. 1 pkt. 3) oraz ust. 2 będą realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania. 

4. Wsparcie udzielone nauczycielom w ramach projektu obejmuje udział w: 

1) szkoleniu z wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce przedszkolnej dla 10 osób, 

2) warsztatach w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 10 osób, 

3) szkoleniu z programowania robotów LEGO dla 2 osób. 

5. Terminy i godziny realizacji wsparcia wskazanego w ust 4 pkt. 1) i 2) dostosowane będą do najbardziej 

pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych oraz poza czasem pracy 

nauczycieli, natomiast wsparcie wskazane w ust 4 pkt. 3) realizowane będzie jako szkolenie wyjazdowe. 

6. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a  jest do uczestnictwa  w zajęciach. 

7. Wnioskodawca dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane  chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego niezwłocznie, stosownego 

dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności.  

8. Nauczyciele przekażą Gminie Miejskiej Kościerzyna dane po zakończeniu projektu potrzebne do wyliczenia 

wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (w formie 

oświadczenia, którego wzór udostępni Dyrektor Przedszkola). 

9. Uczestnicy projektu lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na możliwość udziału w badaniu 

ewaluacyjnym. 

10. Uczestnik / opiekun prawny obowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach swoich danych 

kontaktowych celem umożliwienia Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dot. 

sprawozdawczości projektu 

 

§ 6 

Zasady funkcjonowania  2 oddziałów w Przedszkolu Nr 7 w Kościerzynie 

1. Utworzone zostaną 2 nowe oddziały przedszkolne dla 25 osób w grupie, które zwiększą ilość miejsc 

wychowania przedszkolnego ze 125 do 175. 

2. W ramach projektu zostaną zaadoptowane i wyposażone dwa dodatkowe pomieszczenia przedszkola oraz 

zostanie przygotowane zaplecze do pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. 

3. W Przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowany program wychowania przedszkolnego 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół. 

4. W ramach zajęć dodatkowych dzieci będą realizować zajęcia z j. angielskiego średnio 2x w tyg. 0,5h., 

rytmikę średnio 1x w tyg. 0,5h. i za zgodą opiekunów prawnych religię średnio 2x w tyg. 0,5h. 

5. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 16:30, w tym w podstawowej 

podstawie programowej oraz dłużej w wyznaczonych dniach i godzinach na podstawie harmonogramu w 

ramach zajęć specjalistycznych. 

6. W ramach projektu dla uczestników zostaną zakupione materiały edukacyjne. 

7. W trakcie realizacji zajęć przedszkolnych dziecko będzie mogło korzystać odpłatnie z posiłków, zgodnie                  

z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola w sprawie ustalenia zasad opłaty za wyżywienie dzienne                             

w Przedszkolu nr 7 w Kościerzynie z dnia  29.08.2018 r. 

 

 



 

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji z udziału w 

projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w miejscu prowadzenia 

rekrutacji najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem formy wsparcia. 

2. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca 

zamieszkania, inny powód), rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w Projekcie maja prawo do 

rezygnacji z uczestnictwa w nim, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, 

podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego w terminie 5 dni. 

3. Osoba rezygnująca z udziału w projekcie (w przypadku dzieci jest to rodzic lub opiekun prawny) składa 

pisemną rezygnację z uczestnictwa w projekcie podpisaną przez Dyrektora przedszkola i składa ją w 

Przedszkolu. 

4. W przypadku rezygnacji ze wsparcia przedszkolnego dziecka w Przedszkolu Nr 7 na ul. Szkolnej 2 w 

Kościerzynie jego udział w projekcie zostaje automatycznie przerwany.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu, udział w projekcie proponowany jest kolejnemu 

kandydatowi z listy rezerwowej. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Każda osoba lub opiekun prawny dziecka biorący udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu. 

3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

4. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia  przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

6. Regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze Projektu oraz Przedszkolu. 

 


