REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE
„ Pozwólmy naszym dzieciom poszerzać horyzonty „ – RPDS. 10.01.04- 09.01.00-02- 0007/19
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020, Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.1. Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
§1 Informacje o projekcie
1.Projekt pt. „Pozwólmy naszym dzieciom poszerzać horyzonty „ – numer projektu RPDS. 10.01.04 –
09.01.00-02-0007/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020, Priorytetu 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej.
2. Celem projektu jest utworzenie nowego punktu przedszkolnego w Czernicy dla 19 dzieci z Gminy
Dobromierz, uruchomienie dodatkowych nowych miejsc w Punkcie Przedszkolnym Roztoka I i Roztoka
II w Gminie Dobromierz ( łącznie 2 miejsca), realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse
edukacyjne dla 63 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne w
ww. placówkach oświatowych, których celem będzie rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji w PP
Roztoka I i Roztoka II oraz w nowoutworzonym punkcie przedszkolnym w Czernicy w Gminie
Dobromierz, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli nowoutworzonego
ośrodka wychowania przedszkolnego w Czernicy oraz nauczycieli PP Roztoka I i Roztoka II. Głównym
celem projektu jest utworzenie 21 nowych miejsc w edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji
63 przedszkolaków oraz doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji 3 nauczycieli z Gminy Dobromierz.
3. Biuro Projektu znajduje się na parterze świetlicy wiejskiej w Roztoce, ul. 3 Maja 61, 58-173 Roztoka.
Biuro będzie dostępne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00-15:00. Udostępniony będzie numer
telefonu kontaktowego.
4.Wszelkie informacje na temat Projektu są dostępne na stronie internetowej fundacji, fanpage na
Facebooku, na stronie internetowej Gminy Dobromierz, w biurze projektu.
§2 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie: „Pozwólmy naszym dzieciom poszerzać horyzonty” zwanego dalej „Projektem”.
2.Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników projektu.
§3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie będą dzieci, których rodzice/opiekunowie
prawni zgłoszą chęć uczestnictwa dziecka w projekcie oraz które spełnią następujące kryteria:
a) 3 – 5 lat ( w uzasadnianych przypadkach 2,5 roku),
b) miejsce zamieszkania – pierwszeństwo mają dzieci z terenu Gminy Dobromierz, w przypadku
wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci należące do gmin ościennych należących do AW,
c) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i /lub zdiagnozowanymi specjalny potrzebami
edukacyjnymi.
2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie będą nauczyciele / pracownicy pedagogiczni
punktu przedszkolnego w Czernicy, Roztoce I i Roztoce II, którzy spełnią następujące kryteria:
- formalne,
- zatrudnienie w Fundacji Dobrego Startu,
- merytoryczne,
- staż pracy w zawodzie,
- kursy, szkolenia, studia,
- dodatkowe punkty otrzymają nauczyciele z orzeczoną niepełnosprawnością.
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§ 4 Zasady rekrutacji
1.Fundacja Dobrego Startu prowadzi rekrutację dzieci do projektu na zasadach powszechnej
dostępności . Rekrutacja jest jawna, otwarta, prowadzona z zachowaniem równości szans kobiet i
mężczyzn.
2.Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: 01.08.2020 – 30.08.2020.r
3. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie:
- w biurze projektu,
- w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Fundacje Dobrego Startu,
- w Urzędzie Gminy Dobromierz,
- na stronach internetowych wymienionych podmiotów.
4. Informacje o rekrutacji będą umieszczane:
- na portalach społecznościowych, w tym portalach z których korzystają osoby niepełnosprawne,
- na stronach www Fundacji Dobrego Startu i Gminy Dobromierz,
- na stronach www lokalnych portalach informacyjnych,
- w biurze projektu oraz w Urzędzie Gminy Dobromierz.
5. Podstawą zakwalifikowania dziecka do projektu jest złożenie formularza rekrutacyjnego dziecka na
dany rok i deklaracji udziału w projekcie.
6. Kryteria rekrutacji:
- wiek od 3-5 lat ( w uzasadnionych przypadkach 2,5 roku),
- pierwszeństwo mają dzieci z terenu Gminy Dobromierz, w przypadku wolnych miejsc przyjmowane
będą dzieci z gmin ościennych należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- dodatkowe punkty otrzymają dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub zdiagnozowanymi
specjalnymi potrzebami edukacyjnym,
- z rodzin których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa
w ust. z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
- w zakresie których stwierdzono deficyty,
- z ograniczonymi szansami rozwojowymi.
7. Zasady rekrutacji dzieci do projektu zostaną umieszczone na:
- tablicy informacyjnej dla rodziców w punktach przedszkolnych,
- na stronie internetowej Fundacji Dobrego Startu oraz Gminy Dobromierz.
8. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną
umieszczone na liście rezerwowej z pierwszeństwem w przypadku rezygnacji uczestnika projektu.
9. W wypadku dużej ilości deklaracji zapisu dziecka do projektu, komisja rekrutacyjna może ustalić
dodatkowe kryteria.
10. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności.
11. W miarę wolnych miejsc w projekcie rekrutacja będzie kontynuowana do momentu uzyskania pełnej
frekwencji zakładanej liczby uczestników.
12. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w następujących etapach:
W przypadku wsparcia dotyczącego uruchomienia nowych miejsc dla przedszkolaków:
1) złożenie formularza rekrutacyjnego dziecka na dany rok i deklaracji udziału w projekcie,
2) weryfikacja zgodności kandydata z grupą docelową projektu (ocena formalna).
Jeśli kandydat spełni w/w wymogi nastąpi podpisanie deklaracji udziału w projekcie oraz podpisanie
umowy o świadczeniu usług przedszkolnych na okres od 01.09.2020r. do 31.07.2021 r. Osoby, które z
powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście
rezerwowej z pierwszeństwem w przypadku rezygnacji uczestnika projektu.
W przypadku wsparcia dotyczącego dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych:
1) złożenie formularza zgłoszeniowego i deklaracji udziału w projekcie,
2) weryfikacja zgodności kandydata z grupą docelową projektu (oc. formalna),
3) wywiad środowiskowy (analiza potrzeb kandydata w zakresie wsparcia).
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Pozwólmy naszym dzieciom poszerzać horyzonty”
RPDS.10.01.04-02-0007/19

Jeśli kandydat spełni w/w wymogi nastąpi podpisanie deklaracji udziału w projekcie oraz podpisanie
umowy o świadczeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla dziecka na okres od
01.09.2020 r. do 31.07.2021 r.
W przypadku wsparcia dotyczącego doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli:
1) złożenie formularza rekrutacyjnego,
2) weryfikacja zgodności kandydata z grupą docelową projektu (oc. formalna),
3) wypełnienie ankiety motywacji (analiza potrzeb kandydata w zakresie wsparcia).
Jeśli kandydat spełni w/w wymogi nastąpi podpisanie deklaracji udziału w projekcie, wybór stosownej
uczelni wyższej na zasadach konkurencji.
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