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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział II” 

Projekt pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział II” współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.1 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej jest realizowany przez Gminę Trzebiatów w okresie od 

01.07.2017 r. do 31.08.2018 r. 

Regulamin zawiera: 

I. Opis specyfiki projektu. 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

III. Procedury rekrutacyjne. 

IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 

I. Opis specyfiki projektu. 

1. Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zajęcia odbywać się będą 

w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy. 

2. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz środków jst. 

3. W ramach projektu realizowana będzie podstawa programowa dla wychowania przedszkolnego  

w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. 

4. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018 z podziałem na 

2 grupy: 

a) zajęcia specjalistyczne logopedyczne – 104 godziny; 
b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – gimnastyka korekcyjna – 104 godziny; 
c) zajęcia dodatkowe edukacyjne (badawczo-przyrodnicze) – 104 godziny; 
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 104 godziny; 
e) zajęcia dodatkowe językowe – 104 godziny; 
f) zajęcia dodatkowe matematyczne – 104 godziny; 
g) zajęcia dodatkowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – 208 godzin 
 

5. Zajęcia dla Rodziców :  

Przeprowadzenie warsztatów dla Rodziców ze specjalistami –  2 godziny /semestr/2 grupy = 4 godziny 
x 2 semestry = 8 godzin. 
 
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

Profil Uczestnika 
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1. W projekcie uczestniczą dzieci, które otrzymają w kolejności największą liczbę punktów zgodnie z 

regulaminem rekrutacji prowadzonym w przedszkolu oraz na podstawie dodatkowych kryteriów: 

-  dzieci w wieku 3 lat (rocznik 2014) wraz z rodzicem; 

- dzieci nie przyjęte w I turze naboru; 

Wszyscy Uczestnicy projektu muszą wykazać się miejscem  zameldowania  na terenie Gminy 

Trzebiatów, co zostanie potwierdzone w deklaracji uczestnictwa. 

2. W przypadku równej ilości punktów decydować będzie średni dochód na jednego członka rodziny. 

Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są w momencie zwolnienia się miejsca, o ile rodzice potwierdza 

chęć uczestnictwa swojego dziecka w projekcie. 

 III. Procedury rekrutacyjne. 

1. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w czerwcu 2017 r. (I nabór), zaś w przypadku wybrania 

niewystarczającej liczby uczestników także w miesiącu czerwiec 2017 r. (II nabór). 

2. Etapy rekrutacji: 

 - spełnienie przez dziecko i rodzica/opiekuna kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie, 
 - złożenie przez rodzica/opiekuna prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka oraz pozostałych 
załączników wymienionych w Regulaminie Rekrutacji, 
 - weryfikacja merytoryczna dokumentów przez komisję rekrutacyjną. 
3. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

- Kartę zgłoszenia dziecka oraz pozostałe dokumenty można pobrać  w sekretariacie Publicznego 
Przedszkola przy ul. Waryńskiego 7 w Trzebiatowie lub w Biurze Projektu zlokalizowanym w Urzędzie 
Miejskim w Trzebiatowie pok. Nr 25 lub ze strony internetowej www.trzebiatow.pl.  
- zgłoszenia należy składać osobiście do sekretariatu Publicznego Przedszkola przy ul. Waryńskiego w 

Trzebiatowie 

4. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe 

uczestników, w  przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną 

osoby z listy rezerwowej. 

IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 

1. Rodzic zobowiązany jest do: 

-  zapewnienia by dziecko uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach, 

- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów.  

2. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica, działającego we własnym imieniu lub w imieniu 

dziecka, do czynności kontrolnych wobec Organizatora. 

http://www.trzebiatow.pl/

