REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Przedszkolaki z perspektywą- utworzenie 275
nowych miejsc przedszkolnych w Redzie” realizowanym w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja
Przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
I.

Postanowienia ogólne:
1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miasto
Reda.
2. Celem projektu jest zwiększenie liczby brutto trwałych miejsc wychowania przedszkolnego
o 275 miejsc w stosunku do stanu obecnego oraz poprawa jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie miasta Reda.
3. Przedszkola funkcjonować będą 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku włącznie,
w godz. 600- 1700
4. W przedszkolach zostanie utworzonych łącznie 11 grup około 25 osobowych (łącznie cztery
grupy 3 latków, 3 grupy 4 latków, po dwie grupy 5 i 6 latków).
5. W ramach funkcjonowania przedszkoli organ prowadzący zapewnia realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych, w tym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, jak również:
a) prowadzenie zajęć terapeutycznych (zgodnie z zaleceniami specjalistów)
b) realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
c) zajęcia edukacyjne rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,
c) wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w formie konsultacji z zakresu metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami.
6.
Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r.- 31.08.2020 r.

II.

Kryteria wyboru beneficjentów projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie.
1. Rekrutacja będzie przeprowadzona będzie w okresie III-V.2017 roku w odniesieniu do miejsc
uruchamianych w 2018 r. oraz III-V.2019 r. w odniesieniu do miejsc uruchamianych w 2019 r.
W przypadku mniejszej liczby chętnych niż miejsc do czasu wyczerpania wolnych miejsc w
przedszkolach.
2. Pierwszeństwo będą miały dzieci:
a. Dzieci samotnie wychowywane w rodzinie;
b. Dzieci niepełnosprawne;
c. Dzieci rodziców niepełnosprawnych;
d. Dzieci mające rodzeństwo niepełnosprawne;
e. Dzieci z rodzin o niskich dochodach;
f. Dzieci z rodzin wielodzietnych;
g. Dzieci objęte pieczą zastępczą;
h. Dzieci dwojga pracujących rodziców.
2. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia Formularza zgłoszenia dziecka do Przedszkola.
4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości beneficjentów zostanie sporządzona lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.
5. Wyboru dzieci do przedszkoli dokona komisja rekrutacyjna złożona z pracowników Urzędu
Miasta Reda oraz dyrektorów przedszkoli.

III.

Obowiązki uczestników.
1. Obowiązkiem uczestnika projektu jest wypełnienie i podpisanie dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie, w tym deklaracji uczestnictwa, zgód na przetwarzanie danych osobowych i innych dokumentów przekazanych przez przedstawiciela
Gminy Miasto Reda za pośrednictwem dyrektora przedszkola. Odmowa podpisania
wyżej
wymienionych
dokumentów
jest
równoznaczna
z odmową udziału w projekcie.
2. Regularne przyprowadzanie dziecka do placówki i usprawiedliwianie ewentualnych
nieobecności dziecka.
3. W przypadku występowania nieusprawiedliwionych nieobecności Gmina Miasto
Reda będzie miała prawo usunięcia dziecka z przedszkola i przyjęcia w to miejsce innego dziecka z listy rezerwowej.

Zapoznałem/-am się z regulaminem ……………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

