Siennica RóŜana, dnia 09 lipca 2010 r.

REGULAMIN
rekrutacji oraz zasad uczestniczenia przedszkolaków
w zajęciach w ramach projektu „Utworzenie ośrodka edukacji przedszkolnej w
Siennicy RóŜanej”,
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1. Rekrutację do projektu przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Zespołu
Szkół w Siennicy RóŜanej
2. Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie przeprowadzona będzie w sierpniu 2010
roku i w kaŜdym następnym roku trwania projektu
3. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników lub rezygnacji
z uczestniczenia w projekcie prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja.
4. W wyniku rekrutacji utworzona zostanie podstawowa lista uczestników
zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa. W przypadku przeprowadzania
dodatkowej rekrutacji w pierwszej kolejności do udziału w projekcie rekrutowane będą
dzieci znajdujące się na liście rezerwowej.
5. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie
gminy Siennica RóŜana w imieniu których działają rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie w formie
pisemnej: deklaracji o uczestnictwie dziecka w projekcie ( wzór stanowi załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu), oświadczenia o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz
karty zgłoszeniowej (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)i
dostarczenie w/w dokumentów osobiście do Biura Projektu, które mieści się w
Zespole Szkół w Siennicy RóŜanej lub pocztą zwykłą pocztą na adres Zespół Szkół
w Siennicy RóŜanej 22 – 304 Siennica RóŜana. Niniejszy Regulamin, deklaracja
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz karta
zgłoszeniowa dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siennicy
RóŜanej.
7. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletnie deklaracje zostaną odrzucone.
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8. Zgłoszenie udziału w projekcie dokonane na innym formularzu niŜ obowiązujący
podlega odrzuceniu.
9. Deklaracje złoŜone pod wskazanym w pkt. 2 terminie będą rozpatrywane jedynie
w przypadku, gdy placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.
10. O zakwalifikowaniu się decyduje data wpływu deklaracji do Biura Projektu oraz
główne załoŜenia projektu (wskaźniki), dotyczące liczby uczestników i ich
pochodzenia
a) w projekcie przewidziano udział 50 dzieci na rok szkolny 2010/1011 i
następnych 30 w latach następnych
b) w projekcie przewidziano udział dzieci z terenu gminy Siennica RóŜana
11. O kolejności przyjęcia dziecka, w przypadku duŜej ilości zgłoszeń, decydować będzie
data złoŜenia deklaracji.
12. W przypadku duŜej ilości chętnych do uczestniczenia w projekcie pierwszeństwo
będzie miało dziecko:
a) 5-letnie, które wg. załoŜeń reformy objęte będzie rocznym obowiązkiem
przygotowania przedszkolnego
b) dzieci z rodzin korzystających z opieki społecznej
c) dzieci niepełnosprawne
d) dzieci obojga rodziców pracujących,
e) rodzica samotnie wychowującego,
f)

jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych,

g) z rodziny zastępczej.
13. Zajęcia w ramach programu odbywać się będą w okresie od września 20010 roku do
czerwca 2013 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.
14. Udział w projekcie jest bezpłatny.
15. Dziecko zostanie skreślone z listy uczestników programu w następujących
przypadkach:
a) gdy nie będzie uczestniczyło w ponad 50% zajęć w danym miesiącu,
b) gdy nie będzie uczestniczyło w ponad 80% procentach wszystkich odbytych
w całym okresie realizacji projektu zajęć.
16. W szczególnych przypadkach Biuro Projektu moŜe uznać, iŜ ze względu na wiek
dzieci oraz ich skłonność do zachorowań, nieobecności są usprawiedliwione i nie
powodują skreślenia z listy uczestników.
17. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłaszania do Biura Projektu rezygnacji
z udziału w projekcie oraz dłuŜszych nieobecności dziecka w prowadzonych
zajęciach.
18. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zostanie odrzucona w przypadku:
a) nie wyraŜenia zgody na badania ankietowe,
b) nie wyraŜenia zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych
z ewaluacją projektu,
c) nie wyraŜenia zgody na dokonanie wpisu na listę rezerwową,
d) nie spełnienia warunków wymienionych w Regulaminie Rekrutacji.
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19. Informacja o liście osób rekrutowanych do projektu będzie dostępna na stronie
internetowej Urzędu Gminy Siennica RóŜana: www.siennica.pl oraz w Biurze
Projektu.
20. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do podpisania umowy uczestnictwa
w projekcie (w imieniu dzieci – rodzice/opiekunowie prawni).
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