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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

„Dobry start!” 

 
 

Oś Priorytetowa 

X Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie 

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 

10.1.4 Edukacja przedszkolna 

 

 

Rozdział I. Definicje 

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

1. Organizator – Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, 

2. Projekt – projekt „Dobry start!”  realizowany przez Organizatora we wsparciu finansowym 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  2014-2020,  

3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady rekrutacji i udziału w projekcie, 

4. Rodzic – opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do udziału w 

Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie, 

5. Uczestnik Projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie 

zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, 

 

 

Rozdział II. Organizacja i założenia projektu 

 

1. Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy 

Błonie poprzez:  

a) utworzenie 55 (28K/27M) nowych miejsc, 

b) realizacja dodatkowej oferty specjalistycznej umożliwiającej udział w wychowaniu 

przedszkolnym dzieciom z deficytami; wyrównywanie tych deficytów dla 79 dzieci, czyli 

rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, 

c) doskonalenie kompetencji 10 nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2022 r. do 31.08.2023 r. 

3. Projekt realizowany jest w Gminie Błonie w Przedszkolu Publicznym Nr 4 „Stokrotka”,  

ul. Grodziska 15 i ul. Lesznowska 15A  w Błoniu. 

4. W Projekcie zaplanowane są następujące zajęcia prowadzone według ustalonych 

programów zajęć dydaktycznych zatwierdzonych przez dyrektora przedszkola: 

1) Zajęcia rozwojowo-poznawcze ”Biofeedback” – „W kręgu zmysłów”, 

2) Zajęcia logorytmiczne „Logofrajda”, 
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3) Zajęcia wspierające motorykę „Mały olimpijczyk”, 

4) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne niwelujące wystąpienie dyskalkulii „Mistrz 

matematyki”, 

5) Zajęcia w rozwoju emocjonalno-społecznym „W krainie uczuć”, 

6) Zajęcia sensoplastyczne. 

 

5. Rekrutacja do poszczególnych zajęć w ramach Projektu dokonana będzie według wskazań 

liderki przedszkolnej, nauczycieli oraz specjalistów przy uwzględnieniu indywidualnych 

potrzeb Uczestników Projektu. 

 

Rozdział III Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników 

 

1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowi 79 dzieci w wieku 

przedszkolnym zamieszkałe w Błoniu. 

2. Rodzice dziecka, które spełnia powyższe kryteria wypełniają dokumenty rekrutacyjne i 

składają je w sekretariatach przedszkola. 

3. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin dostępne są na stronie przedszkola oraz w 

sekretariacie przedszkola. 

4. Dokumentami rekrutacyjnymi są: 

a) Formularz zgłoszenia dziecka do udziału w Projekcie, 

b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

c) Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

 

5. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2022 roku. 

6. Liderka przedszkolna sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych 

dokumentów. W przypadku braków lub nieścisłości zwraca się telefonicznie do rodziców z prośbą o 

uzupełnienie. 

7. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest 

równy dostęp dzieci obu płci oraz dzieci z niepełnosprawnościami. 

8. Liderka przedszkolna sporządza listę Uczestników Projektu wraz z listą dzieci 

zakwalifikowanych do poszczególnych zajęć w ramach Projektu oraz listę uczestników 

rezerwowych. W ciągu 6 dni od daty zakończenia rekrutacji ww. listy będą do wglądu dla 

zainteresowanych projektem uczestników. 

9. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę 

Uczestników Projektu pierwszeństwo będą miały dzieci według statusu materialnego rodziców, 

sytuacji rodzinnej, specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka, kolejności zgłoszeń. Natomiast w 

sytuacji zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników, przeprowadzona zostanie dodatkowa 

rekrutacja.  

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika projektu, do udziału w Projekcie zostanie zaproszone 

pierwsze dziecko z listy rezerwowej, jeśli Rodzic wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w 

Projekcie przez ponowne złożenie deklaracji uczestnictwa. 
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Rozdział IV. Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. Uczestnicy projektu uprawnieni są do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

2. W przypadku zakwalifikowania się do Projektu Rodzice muszą spełniać następujące 

obowiązki: 

a) wypełnienie ankiet monitorujących rezultaty projektu, 

b) wypełnianie wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, 

c) przestrzeganie Regulaminu. 

3. Obecność dziecka na zajęciach jest obowiązkowa. 

4. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami 

losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Rodzic dziecka niezwłocznie 

poinformuje nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach. 

5. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w Projekcie (np. choroba, 

zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), Rodzice mają prawo do rezygnacji z 

uczestnictwa w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego 

przyczynach. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020, a także 

przepisy właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego. 

2. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2022 r. 

 


