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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Dodatkowe miejsca przedszkolne w Sołonce” 

projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych IX RPO WP 2014-2020,  

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dodatkowe miejsca przedszkolne  

w Sołonce” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka”, 36-043 Sołonka 23,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

2. Realizator projektu – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka”. 

3. Biuro projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka”, 36-043 Sołonka 23. 

4. Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 do 31.08.2020r. 

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

1. W niniejszym dokumencie stosowane są następujące skróty: 

a) Projekt – projekt „Dodatkowe miejsca przedszkolne w Sołonce” realizowany przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka”, 36-043 Sołonka 23, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

b) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dodatkowe miejsca przedszkolne 

w Sołonce” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, 

c) Uczestnik/Uczestniczka projektu – dziecko w wieku 2,5 lat - 6 lat nowoprzyjęte do przedszkola  

w ramach zwiększenia miejsc w OWP w Sołonce, które po spełnieniu wymogów określonych  

w Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, rodzic/opiekun prawny. 

d) OWP – Ośrodek Wychowania Przedszkolnego prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Sołonka - "Solanka”. 

e) Komisja rekrutacyjna – zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do 

udziału w projekcie, w skład którego wchodzą: kierownik projektu (dyrektor) oraz 1 nauczyciel. 

f) Skróty stosowane w Regulaminie: 

RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

§ 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE 

1. Cel główny projektu: podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w woj. podkarpackim na 

obszarze gminy Lubenia poprzez utworzenie w sołectwie Sołonka, w ramach istniejącego 

przedszkola (OWP), 15 nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, określonym  

w ustawie o systemie oświaty. 

2. W ramach projektu realizowane będzie następujące zadanie: 

 Utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie bieżącego 

funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych. 
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§ 4 GRUPA DOCELOWA 

Grupę docelową stanowi 15 dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty 

(tj. od 2,5 lat do 6 lat). Uczestnikami projektu mogą być dzieci, których min.  

1 rodzic/opiekun prawny zamieszkuje i/lub pracuje na obszarze gminy Lubenia lub gminy sąsiedniej 

(Błażowa, Boguchwała, Czudec, Niebylec, Rzeszów, Tyczyn).  

§ 5 OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

2. Finansowane nowych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego będzie miało miejsce w okresie od 01.IX.2019 do 31.VIII.2020.  

3. Dzieci w ramach udziału w projekcie otrzymają opiekę przedszkolną w godz. 8.00-13.00 oraz 

zapewnione zostanie wyżywienie (śniadanie oraz obiad - zewnętrzny catering). Dzieciom, których 

rodzice/opiekunowie prawni złożą prośbę o objęcie opieką przedszkolną w godzinach 

popołudniowych Wnioskodawca zapewni bezpłatną opiekę maksymalnie do godz. 17.00.  

4. OWP będzie świadczył opiekę przedszkolną w okresie ferii zimowych oraz wakacji.  

5. Realizator projektu, na wniosek rodzica/rodziców/opiekunów prawnych zapewni ubezpieczenie NNW 

dziecka/dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu. Koszt opłaty za ubezpieczenie NNW ponoszą 

rodzice/opiekunowie dziecka. 

§ 6 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 

1. Nabór uczestników do projektu odbędzie się w okresie maj- sierpień 2019 r.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zainteresowanych udziałem w projekcie spełniające kryteria 

grupy docelowej mogą zgłosić chęć uczestnictwa poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego. Wzory 

formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów dostępne są w wersji papierowej w biurze 

projektu oraz na stronie www Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka” - solanka.itl.pl 

3. Za przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, w tym informowanie o projekcie, 

weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych, 

ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych odpowiedzialny będzie komisja 

rekrutacyjna. 

4. Kierownik projektu zadba o właściwy proces informacyjny – informacje o naborze będą powszechnie 

dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez względu na płeć, w celu dotarcia do jak 

najliczniejszej grupy potencjalnych uczestników projektu. Kampania informacyjna będzie prowadzona 

z jednoczesnym wykorzystaniem kilku różnych kanałów (np. spotkań z rodzicami, informacji 

umieszczonej na stronie www). 

5. Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady niedyskryminacji zgodnie z art. 16 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFS. Płeć, rasa 

lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna nie 

będzie wyznacznikiem przyjęcia bądź nieprzyjęcia osób do projektu. W projekcie przestrzegane będą 

pozostałe polityki i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans i zrównoważonego rozwoju.  

§ 7 PROCEDURA REKRUTACYJNA 

1. Nabór uczestników projektu odbędzie się w okresie V-VIII.2019 r.  

2. Dokładny termin rozpoczęcia oraz zakończenia rekrutacji zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka” min. 3 dni przed datą rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji. 

3. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku niezrekrutowania założonej  

w projekcie liczby uczestników.  
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4. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej w trakcie realizacji projektu  

w przypadku rezygnacji dziecka z udziału w projekcie. 

5. Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze projektu (od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 do 15.00). Dokument niekompletny, tj. niepodpisany lub niewypełniony 

we wszystkich wymaganych miejscach, nie zostanie przyjęty.  

6. Formularz zgłoszeniowy dziecka podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

7. Rodzice w celu udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia formularza rekrutacyjnego oraz 

pisemnej deklaracji, w której wyrażają zgodę na uczestnictwo w projekcie.  

8. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski niespełniających kryteriów uczestnictwa 

w projekcie. 

9. Złożenie formularza zgłoszeniowego/deklaracji do udziału w projekcie oznacza, że rodzic/opiekun 

prawny zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

10. Pod względem formalnym i merytorycznym dokumenty zgłoszeniowe oceni komisja rekrutacyjna, 

działająca zgodnie z zasadą bezstronności, wg następujących kryteriów: 

Kryteria formalne: 

 wiek dzieci: 2,5 – 6 lat; 

 zamieszkiwanie i/lub praca na obszarze gminy Lubenia lub gminy sąsiedniej (Błażowa, 

Boguchwała, Czudec, Niebylec, Rzeszów, Tyczyn) min. 1 rodzica (opiekuna prawnego) 

dziecka zgłoszonego do projektu; 

Kryteria merytoryczne: 

 dzieci zamieszkałe w gminie Lubenia; + 4 pkt.; 

 dzieci z niepełnosprawnościami (orzeczenie o niepełnosprawności);+ 3pkt.; 

 dzieci z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (w oparciu o przesłanki 

ustawy o pomocy społecznej); +2pkt. 

11. Komisja rekrutacyjna sporządzi listy uczestników zgodnie z przewidzianymi limitami miejsc, 

opisanymi w § 4. 

12. W przypadku gdy liczba kandydatów przewyższy liczbę dostępnych miejsc – utworzone zostaną listy 

rezerwowe. 

13. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.  

14. Wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie kandydaci zostaną poinformowani przez Kierownika 

projektu.  

15. 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 i oświadczenia.  

§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu ma prawo do:  

a) nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie, 

b) korzystania z materiałów/pomocy dydaktycznych zakupionych w okresie udzielanego wsparcia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do:  
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a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w projekcie; 

b) złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności – dopuszcza się usprawiedliwione 

nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, 

c) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych 

z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem 

wsparcia uczestnikom, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego  

z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, 

współfinansowanego z EFS, 

d) informowania o wszelkich zmianach danych kontaktowych celem umożliwienia wnioskodawcy 

projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu, 

e) przekazania wnioskodawcy danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia 

wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz 

uczestnictwa w ewentualnym badaniu ewaluacyjnym (w przypadku wytypowania). 

§ 9 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Wnioskodawca projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiana miejsca zamieszkania 

i związana z nią zmiana przedszkola, zdarzenia losowe niezależne od uczestnika projektu (tj. choroba, 

wypadek) – nieznane Uczestnikowi projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie dopuszcza 

rezygnację z udziału Projekcie w trakcie trwania danej formy wsparcia. 

2. Osoba rezygnująca z udziału w projekcie składa pisemną rezygnację w biurze projektu, wraz  

z podaniem przyczyny. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu Koordynator projektu kwalifikuje osobę  

z listy rezerwowej. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki Regulaminu poprzez podpisanie 

formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie.  

2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez zespół projektu.  

3. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany Regulaminu.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019r.  

 

 

Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami 

 
 


