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Słowniczek pojęć
§1
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt.: Utworzenie Przedszkola „Ziarenko” – oddział
II, o nr RPO.03.01.01-20-487/20 realizowany przez Justyna Mucharska, ul. Elizy Orzeszkowej 15,
15-086 Białystok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III.
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Termin realizacji projektu – od 01.06.2022r. do 31.08.2023r.
Beneficjent – Justyna Mucharska, ul. Elizy Orzeszkowej 15, 15-086 Białystok, tel. 601 988 108,
e-mail: paprotka.bialystok@gmail.com
Miejsce realizacji projektu – Przedszkole „Ziarenko” mieszczące się w Białymstoku, w lokalu
przy ul. Sielskiej 2, 15-182 Białystok
Partner Projektu – Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” ul. Nowy Świat 14
lok. 14, 15-453 Białystok, tel. 882 467 136, e-mail: biuro@wrotabiznesu.com,
www.wrotabiznesu.com
Biuro Projektu – Stowarzyszenia konsultingowo-doradczego „Wrota Biznesu”, mieszczące się w
Choroszczy, ul. Bociania 2, tel. 882 467 136, e-mail: biuro@wrotabiznesu.com;
Uczestnik Projektu (UP) – należy rozumieć dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat,
zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok zakwalifikowane do udziału w Projekcie. W myśl
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne, obejmuje dzieci
od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz nauczycielka
zatrudniona w Przedszkolu Niepublicznym Paprotka i jego oddziale Ziarenko prowadzonym przez
Beneficjenta. Wszyscy Uczestnicy Projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą
się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.
Osoba z niepełnosprawnościami – Osoba posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na
niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim. Orzeczenie wydawane przez zespół
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.
Rodzic pracujący – pod pojęciem rozumie się rodzic/ opiekun prawny dziecka zatrudniony na
podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzący gospodarstwo
rolne powyżej 1h lub prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie nie
przebywający na urlopie wychowawczym.

Postanowienia ogólne
§2
1.
2.
3.

Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w Projekcie.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępny jest Biurze Projektu i na
stronie internetowej Partnera Projektu.
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4.

W projekcie obowiązuje zasada równych szans, w tym równości płci i niedyskryminacji osób z
niepełnosprawnościami.

Zakres i formy wsparcia w ramach projektu
§3
1.

2.

3.

4.

Projekt „Utworzenie Przedszkola „Ziarenko” – oddział II” jest współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Działanie 3.1 Kształcenie i
edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej.
Głównym założeniem Projektu wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
wśród 28 dzieci (13K) w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 28 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie
oferty edukacyjnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola z zakresu zajęć wyrównujących 70
dzieci (34K), rozwijanie kompetencji kluczowych 109 dzieci (54K) oraz doskonalenie kompetencji
zawodowych 5 nauczycielek (5K) z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz jednej nauczycielki (1K) w zakresie kształtowania u dzieci kompetencji
kluczowych na terenie gminy Miasto Białystok do końca sierpnia 2023r.
Grupę docelową Projektu stanowi:
a) 28 dzieci (13K) dzieci nowo zrekrutowanych w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące
teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe
– wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat).
 w tym 3-4 latków, 5-6 latków.
 w tym 1 dziecko niepełnosprawne.
b) 109 dzieci (54K) uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Paprotka i jej oddziału
Ziarenko – dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok
(Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne
obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7
lat)
 w tym 2 dzieci niepełnosprawnych
c) 6 nauczycieli (6 kobiet) zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym Paprotka i jej oddziale
Ziarenko prowadzonym przez Justyna Mucharska na terenie gminy Miasto Białystok
Założenia Projektu zrealizowane będą poprzez:
 adaptację lokalu na potrzeby przedszkola,
 wyposażenie przedszkola,
 organizację placu zabaw,
 bieżące funkcjonowanie przedszkola,
 zajęcia dodatkowe rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe.
 zajęcia specjalistyczne zwiększające u dzieci szanse edukacyjne.
 studia i szkolenia dla nauczycieli.
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5.

6.

7.
8.

Przedszkole będzie funkcjonowało na podstawie statutu i będzie realizowało program wychowania
przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 o systemie oświaty i ustawą z dnia 11 I 2017
Prawo oświatowe i wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Przedszkole będzie w pełni dostosowane do potrzeb dzieci ze stwierdzonymi deficytami i dzieci z
niepełnosprawnością (zarówno dostosowane pomieszczenia jak również wyposażenie i oferta
zajęć).
Przedszkole będzie otwarte od 7:00 do 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku.
Nowo powstałe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2
lata po zakończeniu realizacji projektu.

Zasady rekrutacji
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rekrutacja dzieci do projektu będzie prowadzona od 18.07.2022 do 05.08.2022r.
W przypadku niezebrania pełnej listy UP dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru
uzupełniającego.
Rekrutacja nauczycielek na studia podyplomowe odbywać się będzie od 01.06.2022 do
30.06.2022r.
Rekrutacja nauczycielek na szkolenia i kursy odbywać się będzie od 01.07.2022 do 31.10.2022r.
Formularz rekrutacyjny dla nauczycielek dostępny będzie w Przedszkolu Paprotka i jej oddziale
„Ziarenko”.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są Przedszkolu „Ziarenko”, ul. Sielska 2, 15-182 Białystok.
Kandydaci na Uczestników Projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek
zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.
Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego
Zgłoszenie do Projektu należy składać:
Osobiście/Pocztą/ kurierem wysyłając wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny na adres:
Przedszkole „Ziarenko”
ul. Sielska 2, 15-182 Białystok
lub
Biuro Projektu
ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz

10. W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu
personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.
11. Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.
12. Dokumenty rekrutacyjne oceni Komisja Rekrutacyjna, w składzie Koordynatora Projektu i
Dyrektora Przedszkola. Komisja przeanalizuje poprawność dokumentów pod względem
formalnym i pierwszeństwa. Na ich podstawie zostanie sporządzona lista podstawowa i lista
rezerwowa.
13. W przypadku rekrutacji dzieci wszystkie dokumenty niezbędne do przystąpienia dziecka do udziału
w projekcie podpisane powinny być przez rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrażają
pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie i biorą pełną odpowiedzialność za podjęcie tej
decyzji.
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14. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu będzie zawierała punktację przyznaną
uczestniczkom/uczestnikom podczas rekrutacji od najwyższej liczby pkt do najniższej. W
przypadku gdy jedna lub więcej osób będzie posiadały tę samą liczbę punktów będzie decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
15. Uczestnik Projektu o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie powiadomiony
telefonicznie lub mailowo.
16. Osobą odpowiedzialną na proces rekrutacji będzie Koordynator Projektu i Dyrektor Przedszkola.
17. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice/ opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na liście
zakwalifikowanych do projektu zobowiązani są do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie.
18. Wraz z pierwszą formą wsparcia Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do złożenia podpisanych
Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia uczestnika projektu, oraz wymaganych
oświadczeń/zaświadczeń.
19. W przypadku przerwania udziału w Projekcie przez osobę zakwalifikowaną dopuszcza się
możliwość zakwalifikowania dodatkowych osób z listy rezerwowej po ponownym zweryfikowaniu
kryteriów formalnych na dzień przystąpienia danej osoby do Projektu.
20. W przypadku nie dostarczenia przez rodzica/ opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie
kompletu dokumentów uczestnik/uczestniczka zostanie skreślony z listy uczestnictwa, a na jego
miejsce zostanie zakwalifikowana/y uczestnik/ uczestniczka z listy rezerwowej.

Kryteria wyboru Uczestników Projektu
§5
1.
2.

3.

4.

W procesie rekrutacji uczestników Realizator będzie kierował się zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Kryteria wyboru dzieci do udziału w Projekcie:
 kompletność i poprawność formalna dokumentów rekrutacyjnych
 miejsce zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego w gminie Miasto Białystok
 dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat,
 pierwszeństwo mają dzieci niepełnosprawne – 15 pkt.
 pierwszeństwo dzieci rodziców obojga pracujących – 5 pkt (zapewnienie możliwości godzenia
życia zawodowego z prywatnym).
Kryteria wyboru nauczycielek do udziału w Projekcie:
 kompletność i poprawność złożonych dokumentów,
 bycie zatrudnionym w Przedszkolu Niepublicznym Paprotka i jej oddziale Ziarenko
 chęć pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
 staż pracy (poniżej 3 lat – 10 pkt, powyżej 3 lat – 5 pkt)
 liczba ukończonych kursów (poniżej 3 – 10 pkt, powyżej 3 – 5 pkt)
 opis propozycji wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi po ukończeniu wybranej
formy wsparcia – od 0 do 20 pkt.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu będzie zawierała punktację przyznaną UP podczas
rekrutacji od najwyższej do najniższej. W przypadku gdy jedna lub więcej osób będą posiadały tę
samą liczbę punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
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Zasady udziału Dziecka w Projekcie
§6
1.
2.

3.

4.

Wsparcie udzielone w ramach projektu jest odpłatne w postaci obniżonego czesnego w kwocie
360zł przez okres 12 miesięcy do końca sierpnia 2023r.
Wsparcie udzielone w ramach projektu:
a) wychowanie przedszkolne w okresie od września 2022r. do końca sierpnia 2023r. zgodnie z
opracowanym programem w zakresie realizacji podstawy programowej, który będzie zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 luty 2017r. o wychowaniu
przedszkolnym oraz Ustawy - Prawo Oświatowe.
b) zajęciach specjalistycznych (wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, Zajęcia z SI,
Gimnastyka korekcyjna),
c) zajęciach dodatkowych (Zajęcia z języka angielskiego, Matematyka-Kreatywnie, Mindfulness
dla dzieci, Emocjonauki – zajęcia o emocjach, Zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność,
Logorytmika).
Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do:
a) dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie,
b) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi
powodami osobistymi lub zdrowotnymi Uczestnika Projektu (na podstawie oświadczenia)
Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a) uiszczania comiesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka, w wysokości 360zł na numer konta
wskazany w Umowie uczestnictwa w Projekcie,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, wypełnionych i podpisanych
do końca procesu rekrutacyjnego,
c) wyrażaniu zgody przez rodzica na udział dziecka w zajęciach dodatkowych i wyjazdach;
d) wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych;
e) uczestnictwa w przeprowadzanych wywiadach dotyczących uczestnictwa w projekcie;

Zasady monitoringu i kontroli
§7
1. Uczestnik Projektu podlega procesowi kontroli, monitoringu i ewaluacji poprzez wypełniania ankiet
związanych z realizacją projektu, kontrolą, monitoringiem i ewaluacją.
2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji oraz udostępnienia wszelkich
dokumentów w związanych z uczestnictwem w Projekcie na temat realizacji Projektu osobom i
instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli i zaangażowanych we
wdrażanie Działania 3.1 RPOWP.
3. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat sposobu i oceny realizacji projektu i
jego efektów oraz dostarczenia danych koniecznych do prowadzenia monitoringu przez Realizatora
projektu w okresie przewidzianym przez Instytucję finansującą Projekt.

Postanowienia końcowe
§8
1.
2.

Regulamin Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego Regulaminu oraz zawartych z Realizatorem Projektu umów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły
i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
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3.
4.
5.

2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
Regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia do dnia zakończenia projektu.
Beneficjent w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bądź
wprowadzenia nowych postanowień.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
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