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REGULAMIN REKRUTACJI
uczestników do projektu pt.: „Pomagamy dzieciakom”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej.

Regulamin zawiera:
I. Opis projektu.
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.
III. Procedury rekrutacyjne.
IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.

I. Opis projektu.
1. Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL
– Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany od 01.12.2020r. do 30.11.2021r.

2. Założenia projektowe:
Zadanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym
z niepełnosprawnością oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego poprzez wzbogacenie
wyposażenia OP w PSP w Borze Zajacińskim w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
W ramach w/w zadania prowadzone będą dla dziecka z niepełnosprawnością bezpłatne dodatkowe
zajęcia:

1) Złap równowagę - 33 godziny;
2) Rytm i melodia - 33 godziny;
3) Skacz i licz - 33 godziny.

Dodatkowo w ramach pracy nauczycieli współorganizujących w ferie/wakacje będą przeprowadzane
zajęcia, mające na celu integrację dziecka z niepełnosprawnością z grupą rówieśniczą – 30 godzin.
Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi
ich szanse edukacyjne w wychowaniu przedszkolnym: 1

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.
Profil Uczestnika:
Uczestnikiem projektu będzie dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, uczęszczającym
do Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim, zamieszkałe
na terenie Gminy Przystajń, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez rodziców dziecka deklaracji uczestnictwa,
formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika projektu.
W ramach projektu dziecko będzie korzystać z 3 zajęć, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami
i predyspozycjami, a także dodatkowo będzie integrowało się z grupą rówieśniczą korzystając
ze wsparcia nauczycieli współorganizujących pracujących z dzieckiem.

III. Procedury rekrutacyjne.
1.Rekrutacja do projektu odbędzie się od 15 do 31 grudnia 2020 r.
2. Etapy rekrutacji:
- wydawanie dokumentów i przyjmowanie wniosków
- posiedzenie komisji rekrutacyjnej do rozpatrzenia wniosków – 31 grudnia 2020 r.
- ogłoszenie wyników rekrutacji – 31 grudnia 2020r.
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3. Zasady przyjmowania wniosków:
- formularz rekrutacyjny oraz pozostałe dokumenty można pobrać w Biurze Projektu znajdującym się
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim;

- zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Projektu w godzinach pracy szkoły.

IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do:
- zapewnienia by dziecko uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach,
2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie przez dziecko, poza
udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest
do pomocy w znalezieniu innej osoby na miejsce uczestnika, oraz może zostać zobowiązany
do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora.

Załączniki do Regulaminu rekrutacji:
1/ Formularz rekrutacyjny,
2/ Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
3/ Oświadczenie uczestnika projektu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu.

…………………………………………………..
data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna


