ZARZ ĄDZENIE NR 37/2011
Wójta Gminy Sławoborze
Z dnia 01.09.2011 roku

w sprawie: regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. Bajkowa kraina” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej).

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PT.: „BAJKOWA KRAINA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: pt.: „Bajkowa kraina”.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1
„Zmniejszenie

nierówności

w

stopniu

upowszechnienia

edukacji

przedszkolnej”.

(wniosek nr WND-POKL.09.01.01-32-006/11)
3. Projektodawcą jest Gmina Sławoborze na podstawie umowy z WUP Szczecin pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej.
4. Okres realizacji projektu: 01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.
5. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:
a. kryteria uczestnictwa w projekcie,
b. zasady rekrutacji,
c. zasady przyjmowania zgłoszeń,
d. zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach,
6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym regulaminem, należy do Kierownika Projektu.
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§2
SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
· Projektodawca/Wnioskodawca – Gmina Sławoborze
· Realizator Projektu – Gmina Sławoborze
· Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
· Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej –
zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba mieszkająca
w Gminie Sławoborze, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,
· UE – Unia Europejska,
· EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
· Projekt – „Bajkowa kraina”,
· PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
· Biuro Projektu – Urząd Gminy Sławoborze, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze
· Strona internetowa Projektu – www.slawoborze.pl

§3
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1. Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji
przedszkolnej w okresie 24 miesięcy dla 25 dzieci (13 dziewczynek i 12 chłopców) poprzez utworzenie
punktu przedszkolnego oraz udzielenie wsparcia i upowszechnienie wychowania przedszkolnego u 50
rodziców (25 kobiet oraz 25 mężczyzn) z terenu Gminy Sławoborze.
2. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych projektu:
- Zapewnienie dzieciom objętym wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznej przez okres 22 miesięcy,
- Stworzenie warunków opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci objętych wsparciem
min. poprzez wyposażenie sali w niezbędne meble i akcesoria oraz materiały dydaktyczne,
- Podniesienie świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziców na temat korzyści płynących
z edukacji przedszkolnej
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§4
ZAKRES WSPARCIA
1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:
a) Realizacja zajęć edykacyjno-wychowawczo-profilaktycznych punktu przedszkolnego.
- Zajęcia dla dzieci objętych projektem będą realizowane w ZSP w Sławoborzu na I piętrze budynku
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Zajęcia przedszkolne będą prowadzone przez 5 dni roboczych w tygodniu w godzinach od 7.30
do 16.30 (9 godzin) w grupie 25 osób (13 DZ, 12 CHŁ) przez okres 22 miesięcy,
- W oddziale zostanie zatrudniony jeden nauczyciel/ka posiadający wykształcenie wyższe o profilu
pedagogika przedszkolna zatrudniony na umowę o pracę na pełen etat oraz pomoc nauczyciela jako
osoba wspierająca nauczyciela oraz pomagająca dzieciom zatrudniona na pełen etat na umowę
o pracę. W celu utrzymania czystości sal oraz sprzętu na ½ etatu zostanie zatrudniony woźny/a.
- Program nauczania zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie realizowany
podczas zajęć podstawowych i będzie obejmował 3h dziennie zajęć: - muzyczno-ruchowych,
- plastyczno-manualnych, - ogólnorozwojowych, - wspomagających rozwój intelektualny,
- Dzieci zostaną objęte pomocą logopedy, psychologa, pedagoga (po 2h/m-cu,) w celu wczesnej
diagnozy i ewentualnej korekcji nieprawidłowości,
- Zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna (po 30 min x 4 x m-cu), j. angielski (4h/m-cu)
- Istotnym działaniem będzie aktywny udział rodziców w funkcjonowaniu placówki poprzez
prowadzenie wspólnych zajęć.
- W ramach zajęć dzieci będą miały zapewniony odpoczynek oraz całodzienne wyżywienie.
b) Wyposażenie punktu przedszkolnego
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówka zostanie wyposażona w elementy
niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi.
c) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przedszkolaków
- cykl spotkań z psychologiem (2h/m-c) nt.: wspomagania rozwoju dziecka, radzenia sobie z trudnymi
emocjami dzieci. Spotkania zostaną połączone z omówieniem przez nauczyciela/kę postępów
rozwojowo-edukacyjnych dzieci.
- zajęcia warsztatowe dla 50 rodziców (25 kobiet i 25 mężczyzn) z zakresu właściwego pełnienia ról
rodzica i opiekuńczo-wychowawczych (6 godzin, zajęcia prowadzone w grupach 10-15 osobowych
przez 4 trenerów),
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- warsztaty dla 25 mężczyzn z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz uświadomienie jaką
rolę pełni mężczyzna w rodzinie (2 x 6 godzin)
- Dla 25 kobiet odbędą się warsztaty nt. umiejętności podnoszenia samooceny i wiary we własne siły
(2x6 godzin)

§5
KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA
1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokonuje Komisja Rekrutacyjna
2. Kryteria kwalifikacji uczestników do punktu przedszkolnego:
- wiek i status dziecka: 3 – 4 lat,
- miejsce zamieszkania: Gmina Sławoborze
- status społeczny rodziców:
1. Dzieci matek i ojców pozostających bez zatrudnienia,
2. Dzieci matek i ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
3. Dzieci z rodzin zastępczych,
4. Dzieci obojga rodziców pracujących,
5. Deklaracja udziału rodziców w warsztatach i spotkaniach.
3. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu będą posiadały osoby spełniające najwięcej spośród
w/w kryteriów.
4. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest złożenie w terminie od 1.09.2011 r. do 9.09.2011 r.
przez rodziców dziecka/opiekunów prawnych w sekretariacie Urzędu Gminy Sławoborze:
- Formularza zgłoszenia udziału w projekcie (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu).
5. Komisja Rekrutacyjna dokonując rekrutacji sporządza także listy osób zakwalifikowanych
do projektu, w tym listy rezerwowe i informuje rodziców/opiekunów prawnych o wynikach.
6. Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy rezerwowych
o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc.
7. W razie wolnych miejsc będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja.
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8. Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§6
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zajęcia będą realizowane w ZSP w Sławoborzu przez 5 dni roboczych w tygodniu w godzinach
od 7.30 do 16.30 (9 godzin) w grupie 25 dzieci.
2. Szczegółowe harmonogramy zajęć z dziećmi oraz rodzicami zostaną wywieszone w siedzibie Biura
Projektu oraz na tablicy w punkcie przedszkolnym.
Godziny warsztatów i spotkań z rodzicami zostaną dostosowane do potrzeb niepracujących
i pracujących rodziców oraz umożliwiające godzenie życia zawodowego z prywatnym
3. Nadzór nad organizacją zajęć oraz tworzeniem harmonogramów będzie sprawował koordynator
projektu.

§7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie „Bajkowa kraina”.
2. Uczestnik projektu jest uprawniony do:
a) korzystania z bezpłatnych materiałów podczas zajęć,
b) korzystania z bezpłatnych materiałów warsztatowych,
3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania
projektu.
4.

Uczestnik

projektu

jest

zobowiązany

do

udzielania

wszelkich

informacji

związanych

z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Poddziałania
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie
5. Informacji zawartych w punkcie 3, 4 w imieniu osoby niepełnoletniej udziela opiekun ustawowy.
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§8
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach
przewidzianych programem.
2. W razie nieobecności rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do usprawiedliwienia
nieobecności dziecka (zgodnie z warunkami umowy).
3. Uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika zobowiązuje się do uczestnictwa w ankietyzacji
i innych badaniach będących elementem monitoringu i ewaluacji Projektu w okresie trwania zajęć
i w przypadku takiej konieczności w okresie sześciu kolejnych miesięcy.
4. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany
zawiadomić Biuro Projektu w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.
5. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
a) Podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie,
b) Zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§9
ZASADY ODPŁATNOŚCI
1. Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.
2. Gmina Sławoborze zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji
zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
6. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Projektu.
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Wójt Gminy
mgr inż. Marcin Książek
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