
 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

Projekt: Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania 

przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata RPZP.08.04.00-32-K002/16 

§.1  Informacje ogólne 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie p.n. 

Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania 

przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata RPZP.08.04.00-32-K002/16 

2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 

EDUKACJA, Działanie 8.4.: ”Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w 

kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii 

ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” 

3. Beneficjentem projektu jest Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany 

Domek''  Urszula Bartkiewicz 

4. Projekt Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc 

wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata RPZP.08.04.00-32-K002/16 

realizowany jest w okresie od 01-06-2017 do 31-08-2019 

5. Projekt skierowany jest do 3 grup docelowych: 

a) 1 ośrodek wychowania przedszkolnego Zaczarowany Domek 

b) 40 dzieci w wieku przedszkolnym tj. w wieku 3 i 4 lata (zgodnie z systemem 

monitorowania uczestników w systemie SL2014 status uczestnika dziecko 

nabywa w dniu, w którym zostaje objęte wsparciem w ramach zajęć 

dodatkowych), 

6. W przypadku ppkt. b pkt. 5 warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie 

definicji osoby fizycznej zamieszkującej lub uczącej się lub pracującej na obszarze 

Koszalińsko –Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego. 

7. Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania 

przedszkolnego dla dzieci 3-4letnich poprzez stworzenie 40 nowych miejsc opieki 

oraz zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w okresie 01.06.2017-

31.08.2019 na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego do 31.08.2019 

8. W ramach projektu realizowane są trzy zadania, przy czym w ramach zadania 3 

prowadzona będzie rekrutacja: 

a) Zadanie 1 - Prace remontowo-wykończeniowe - utworzenie nowych miejsc 

opieki przedszkolnej  

b) Zadanie 2 - Wyposażenie przedszkola i placu zabaw 

c) Zadanie 3 - Bieżąca opieka nad dziećmi 

9. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

 



 
 

10. Wszystkie zadania w projekcie będą realizowane zgodnie z: 

a) Wytycznymi obwiązującymi beneficjanta i aktualnym prawem oświatowym 

oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

b) Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

11. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników wskazanych w pkt. 5 ppkt. b). pod 

warunkiem opłacenia wyżywienia w kwocie 210,00 zł  

12. Organizator projektu wyżywienie miesięczne przeznacza na pokrycie wkładu 

własnego do projektu. 

13. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa będzie dostępny w siedzibie Przedszkola 

„Zaczarowany Domek”, pod adresem: ul. Krucza 7 Koszalin. 
 

§ 2. Oferowane formy wsparcia dla uczestników projektu 

1. W ramach zadania nr 3 prowadzone będą usługi opieki przedszkolnej dla 40 dzieci w 

wieku przedszkolnym świadczone zgodnie z założeniami projektu, statutem 

przedszkola i dokumentami regulującymi pracę Organizatora projektu oraz 

obowiązującym prawem oświatowym. 

2. Godziny otwarcia przedszkola ustala się na w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku od godziny 7:00 – 17:00; 

3. Organizator Projektu będzie świadczył usługi opieki przedszkolnej w ramach projektu 

w okresie 1.09.2018r.-31.08.2019. 

4. W ramach świadczonych usług wychowania przedszkolnego Organizator Projektu 

zapewni wykwalifikowaną kadrę o kierunkowym wykształceniu. 
 

§ 3. Procedura rekrutacji do wsparcia w ramach zadania nr 3 
 

1. Rekrutacja na potrzeby realizacji zadania nr 3 projektu (bieżąca opieka nad dziećmi) 

będzie przebiegała zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania wolnych 

miejsc w przedszkolu (tj. 40 miejsc) – osiągnięcia poziomu 200% miejsc (wraz z listą 

rezerwową) 

3. Osoby, które nie zakwalifikowały się do objęcia wsparciem zostaną wpisane na listę 

rezerwową. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnych 

do wsparcia będzie kierowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 

4. Warunkiem przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych dziecka jest ich poprawne 

wypełnienie i czytelne podpisanie przez jednego z rodziców/opiekuna prawnego oraz 

dostarczenie w pełnym komplecie do Organizatora Projektu. 

5. Jako niezbędny do celów rekrutacyjnych, pełny komplet dokumentów rekrutacyjnych 

uznaje się: 
 

 



 
 

 Formularz zgłoszeniowy dziecka; 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 

 Ankieta 

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; 

 Umowa z rodzicem/opiekunem prawnym (2 egzemplarze); 

 Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka (opcjonalnie, jeśli obowiązuje wraz z 

kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności); 
 

6. Do projektu kwalifikowane są dzieci w wieku 3 i 4 lata w momencie przystąpienia do 

wsparcia w ramach projektu.  

7. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej wwwzaczarowany-domek.pl 

8. W ramach rekrutacji przyjmuje się następujący plan rekrutacji: 
 

 

Czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym  Data rozpoczęcia  Data zakończenia  

 
Złożenie  kompletu  dokumentów  rekrutacyjnych  do 

objęcia wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu 

Zaczarowany Domek w Koszalinie 

    

1. 20.02.2018  01.07.2018  

     

 
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna dokumentów 

rekrutacyjnych  potwierdzających spełnienie  przez 

kandydata warunków/ kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

    

2. 02.07.2018 

 

05.07.2018 

 

  

   

 

 

    

 Podanie przez komisję rekrutacyjną do wiadomości 

osób przystępujących do rekrutacji listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

    

3. 06.07.2018    

     

 

9. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników Organizator 

Projektu odpowiadający jako beneficjent za prawidłową realizację projektu 



 
wprowadzi nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc, w którym pierwszeństwo będą 

miały Zaczarowany Domek na rok szkolny 2018/2019: 
 

 

A.  KRYTERIA OBLIGATORYJNE: 

 warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie definicji uczestnika projektu 

kierowanego do wsparcia rozumianej jako osoba fizyczna zamieszkująca lub ucząca 

się lub pracująca na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego  

 wiek dziecka: 3 i 4 lata. 
 

B. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 niepełnosprawność dziecka zgłaszanego do projektu  + 15 punktów; 

 matka dziecka jest osobą samotnie wychowującą dziecko + 10 punktów 

 rodzice dziecka pracują + 5 punktów 

 rodzic dziecka jest osobą niepełnosprawną + 5 punktów 

 adres zamieszkania znajduje się na terenie powiatu koszalińskiego + 5 punktów 

 dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej + 5 punktów 
 

10. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryterium kolejności zgłoszeń, przy czym za 

datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę dostarczenia do 

Organizatora Projektu poprawnie wypełnionej, kompletnej dokumentacji 

rekrutacyjnej. 
 

11. Pozostałe postanowienia: 
 

a) przyjęciu kandydata decyduje spełnienie kryteriów dostępu oraz ostateczna, łączna 

liczba punktów premiujących uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W 

przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do 

placówki decydować będzie data wpłynięcia poprawnie wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych. 

b) Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Organizatora Projektu w wersji 

papierowej na adres: ul. Krucza 7, Koszalin 

c) Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z 

warunków lokalowych i założeń projektu. 

d) Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 
 

 

 

 



 
 

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

realizacji Projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku zmiany, aktualny 

regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej projektu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Projektu. 
 


