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REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ W PROJEKCIE 

„Mądry Start – upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice” 

Nr: RPMP.10.01.02-12-0130/17-00 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt pn. „Mądry Start – upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice” 

realizowany jest przez Gminę Ciężkowice w terminie 01.09.2017- 31.12.2019  w ramach Osi 

Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 , Poddziałanie  10.1.2. 

2. Biuro projektu znajduje się w Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych  

w Ciężkowicach. 

3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar Gminy Ciężkowice. 

4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (85%)   w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, oraz  

w 15 % ze środków własnych Gminy Ciężkowice. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu zwanych dalej 

„uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Mądry Start – upowszechnianie 

wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice”   zwanego dalej „projektem”. 

2. Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (dzieci Przedszkola Publicznego 

w Ciężkowicach), która została zadeklarowana do projektu, pomyślnie przeszła rekrutację  

i będzie brała udział w zajęciach. 

3. Zajęcia – należy przez to rozumieć dodatkowe  zajęcia  rozwijające, wyrównawcze, teatralne  

i z dzieckiem  niepełnosprawnym  wymienione w punkcie 3.3 niniejszego regulaminu,  

realizowane w ramach projektu. 

4. Realizator projektu -  należy przez to rozumieć Gminę Ciężkowice/Przedszkole Publiczne  

w Ciężkowicach, 

5. Uczestnictwo w projekcie – należy przez to rozumieć aktywny i zgodny z planem udział  

w zajęciach.  
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6. Ukończenie projektu – należy przez to rozumieć udział, w zajęciach  

w roku szkolnym 2017/2018,   w  roku szkolnego 2018/2019 i w okresie IX-XII.2019r. lub 

wydanie opinii przez nauczyciela (prowadzącego zajęcia), stwierdzającej możliwość zaprzestania 

dalszego uczestnictwa w projekcie. 

7. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika projektu jak i Realizatora projektu. 

8. Przez jedną „godzinę” zajęć należy rozumieć   godzinę trwającą  45 minut. 

§ 3 

Założenia projektu 

1. Celem głównym projektu jest upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie 

Ciężkowice poprzez wzrost liczby miejsc w przedszkolu i prowadzenie dodatkowych zajęć. 

2. Celami szczegółowymi projektu są: 

a. poprawa efektów kształcenia, poprzez realizację zajęć, polegających na aktywnej pracy z 

dzieckiem, 

b. podniesienie jakości kształcenia dzieci w Przedszkolu Publicznym w Ciężkowicach w Gminie 

Ciężkowice, poprzez stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego dostosowanego do 

potrzeb dzieci, 

c. zapewnienie dzieciom PP Ciężkowice w Gminie Ciężkowice oferty edukacyjnej dostosowanej 

do ich indywidualnych potrzeb. 

3. W ramach projektu planowane są następujące zajęcia dla dzieci PP Ciężkowice w Gminie 

Ciężkowice w ilości 40 godzin n a każdego uczestnika. 

Lp. Pełna nazwa zajęć Placówka oświatowa Liczba godzin 

1 Dodatkowe zajęcia rozwijające 

Język angielski dla dzieci 4,5 i 6 

letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika 

język angielski dla dzieci 4 i 3 

letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika  

Zajęcia rozwijające kompetencje 

informatyczne dla dzieci 4,5,i 6 

letnich 

  40 godzin na  

1 uczestnika  

Zajęcia rozwijające kompetencje 

informatyczne dla dzieci 4 i 3 

letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika  

Kółko teatralne 

40 godzin na  

1 uczestnika  
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Lp. Pełna nazwa zajęć Placówka oświatowa Liczba godzin 

2 
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i 

kompensacyjne 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci 

5 i 6 letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci 

4 –letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika 

Gimnastyka korekcyjna dla 

dzieci 5 i 6 letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika 

Gimnastyka korekcyjna dla 

dzieci 4 letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne dla dzieci 5 i 6 

letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne dla dzieci 4 

letnich 

40 godzin na  

1 uczestnika 

3 Zajęcia – dzieci niepełnosprawne 

Zajęcia logopedyczne 

40 godzin na  

1 uczestnika 

Zajęcia rewalidacyjne 

40 godzin na  

1 uczestnika 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

40 godzin na  

1 uczestnika 

 

4. Zajęcia będą się odbywały w Przedszkolu Publicznym w Ciężkowicach na terenie Gminy 

Ciężkowice. 

5. Uczestnictwo w projekcie oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci są bezpłatne. 

§ 4 

Procedura rekrutacji uczestników do projektu 

1. Formuła uczestnictwa w projekcie jest otwarta i skierowana do wszystkich dzieci Przedszkola 

Publicznego w Ciężkowicach. 

2. Obecności dzieci na zajęciach, o których mowa w punkcie 3.3 nie może być mniejsza niż 75 %  

w ciągu trwania projektu, w odniesieniu do udziału pojedynczego uczestnika projektu. 
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3. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna. 

4. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji planowane jest zakwalifikowanie dzieci zgodnie  

z liczbą dzieci w grupie  w danym rodzaju zajęć. 

5. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans kobiet i 

mężczyzn. 

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a. wypełnienie, podpisanie i złożenie: Karty uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, (możliwe jest zadeklarowanie 

więcej niż jednego typu zajęć zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami) w terminie do 22 

grudnia 2017r. 

b. sprawdzenie czy uczestnik spełnia wymogi formalne,  

c. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu przez  Komisję Rekrutacyjną; 

d. utworzenie list Uczestników; 

e. poinformowanie Uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 

7. W przypadku zgłoszenia do poszczególnych typów zajęć większej liczby osób, niż jest to 

przewidziane w projekcie, o przyjęciu do projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna. 

8. Komisja Rekrutacyjna  ma możliwość podjęcia decyzji o zwiększeniu liczby uczestników zajęć  

jednak nie więcej niż  do ilości o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 09.08.2017r.  

w sprawie zasad   organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  

przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2017r. , poz. 1591 ze zm.) . 

9. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektu. Informacje o rekrutacji 

zamieszczone są na stronie Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach. 

10. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć uczestnik jest zobowiązany do przekazania do  Biura 

Projektu podpisanej przez opiekuna prawnego dokumentu pn. „Karty uczestnictwa w projekcie” 

oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.  

§ 5 

Prawa i obowiązki Realizatora projektu 

Realizator projektu zobowiązuję się do: 

1. Organizacji zajęć, o których mowa w  §3 ust.3 niniejszego regulaminu. 

2. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli prowadzących zajęcia. 

3. Dostarczenia w ramach zajęć niezbędnych materiałów dydaktycznych. 

4. Zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i lokalowej do prowadzenia zajęć. 
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5. Realizator projektu ma prawo do : 

a. kontaktów telefonicznych z uczestnikiem/prawnym opiekunem w sprawach związanych  

z organizacją zajęć. 

b. odstąpienia od realizacji zajęć, jeśli zostanie wstrzymane, bądź przerwane 

dofinansowanie projektu. 

c.  

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do 

których został zakwalifikowany. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a. dostarczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, podpisanej przez prawnego opiekuna 

dokumentu pn. „Karty uczestnictwa w projekcie” oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych”  

b. wypełniania ankiet związanych z zajęciami oraz ewaluacją projektu, 

c. przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów dydaktycznych, 

d. przedstawiania Realizatorowi Projektu zwolnienia lekarskiego lub pisemnego 

usprawiedliwienia (wzór stanowi zał. nr 3 do niniejszego regulaminu), potwierdzonego przez 

rodzica / prawnego opiekuna – w przypadku nieobecności na zajęciach, 

e. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalsze uczestnictwo  

w projekcie, 

f. dbanie o pomoce dydaktyczne, zakupione do przedszkola w ramach projektu. 

  

§ 7 

Zmiana terminów zajęć 

Realizator Projektu jest uprawniony do zmiany terminu zajęć odbywających się w ramach projektu, 

w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej.  

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W trakcie realizacji projektu rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest dopuszczalna  

w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia  

w formie pisemnego zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, (wzór stanowi zał. nr 4 do 

niniejszego regulaminu), złożonego przez opiekuna prawnego, w ciągu 7 dni od momentu 

zaistnienia wskazanych przyczyn. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 40% 

zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy. 
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3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie list 

rezerwowych uczestników. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza 

osoba z listy rezerwowej. 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników projektu w przypadku 

rażącego naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 9 

 Monitoring Projektu 

1. Działania realizowane w projekcie podlegają kontroli, monitoringowi i ewaluacji. 

2. Realizator Projektu przekaże kadrze przeprowadzającej zajęcia listy obecności  oraz ankiety, 

które uczestnicy zobligowani będą wypełniać. 

3. Zebrane dane przetwarzane na potrzeby prawidłowej i efektywnej realizacji projektu. Pozyskanie 

ich jest niezbędne do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

§ 10 

Oświadczenia 

1. Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w Projekcie, wypełniając i podpisując własnoręcznie 

Kartę uczestnictwa w projekcie  (załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu).oraz oświadczenie o 

przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 2), W przypadku dzieci małoletnich wszystkie 

dokumenty  o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu  wypełnia prawny opiekun. 

2. Uczestnik projektu/prawny opiekun oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem Projektu oraz 

spełnia warunki uczestnictwa w nim określone, poprzez własnoręczny podpis pod Regulaminem i 

oddanie jednej kopii wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. 

3. Uczestnik/prawny opiekun jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, 

wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie  

których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

regulaminu. 
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2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Biuro projektu  

w porozumieniu z koordynatorem projektu.  

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu, o czym 

poinformuje na stronie internetowej. 

4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w formie papierowej w Biurze Projektu oraz 

w formie elektronicznej na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach. 

5. Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Karta uczestnictwa w projekcie - wzór 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - wzór 

Załącznik nr 3  - Usprawiedliwienie - wzór 

Załącznik nr 4 – Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie – wzór 
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Załącznik nr 3 do 

REGULAMINU PROWADZENIA ZAJĘĆ W PROJEKCIE 

 

OŚWIADCZENIE  PRAWNEGO  OPIEKUNA KANDYDATA NA UCZESTNIKA 

PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

w projekcie „Mądry Start „– upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie 

Ciężkowice na podstawie umowy  Nr: RPMP.10.01.02-12-0130/17-00 zawartej z 

Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie  realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje działanie 10.1., poddziałanie 10.1.2. z 

Europejskiego  Funduszu Społecznego 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, PESEL, uczestnika projektu) 

 

Ja niżej podpisana/y 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
   (Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)  

 

Zamieszkały ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
      (adres zamieszkania:   kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

 

Numer PESEL……………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na: 

a) Przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka w tym tzw. Danych wrażliwych, zgodnie z 

przepisami art. 23 ust. 1 pkt.2 lub art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem 

monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się 

Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach z obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej 

wynikającej z umowy Nr RPMP.10.01.02-12-0130/17-00. Moja zgoda obejmuje 

również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości pod warunkiem, że nie 

zostanie zmieniony cel przetwarzania; 
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b) Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, obejmujących informacje 

wymienione w punkcie a) przez  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w 

Krakowie  zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) do celów sprawozdawczych z realizacji form 

wsparcia, w których brałam/em udział oraz monitoringu i ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

 

……………………………………………………………………………………….. 
   Miejscowość, data Czytelny podpis prawnego Opiekuna Kandydata na Uczestnika projektu 

 

Oświadczam iż: 

 

c) Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści danych osobowych mojego 

dziecka oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Publiczne Przedszkole w 

Ciężkowicach oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, 

d) Zostałem poinformowany, iż Administratorem bazy w zbiorach pn. Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  jest Zarząd Województwa 

Małopolskiego. 
 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 
   Miejscowość, data Czytelny podpis prawnego Opiekuna Kandydata na Uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3 do 

REGULAMINU PROWADZENIA ZAJĘĆ W PROJEKCIE 

 

USPRAWIEDLIWIENIE 

 

Usprawiedliwiam nieobecność dziecka,(imię i nazwisko)………………………………………………..  

wychowanka Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach, którego jestem prawnym opiekunem,  

na zajęciach pod nazwą …………..…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

w dniu ……………………………….  

 

Powodem nieobecności było/a (podać powód nieobecności dziecka)………………….............. 

 

………………………………………………………….……………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

  

 

Miejscowość, data 
Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika 

projektu 
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Załącznik nr 4 do 

REGULAMINU PROWADZENIA ZAJĘĆ W PROJEKCIE 

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

     

 …………………… …………………… 

miejscowość, data  

 

 

Dnia …………………….zgłaszam rezygnację dziecka ……………………………………………... 

(imię i nazwisko) 

…………………….. ……………………………………….. wychowanka Przedszkola Publicznego  

w Ciężkowicach, którego jestem prawnym opiekunem, z udziału w zajęciach pod nazwą  

.………………………………………………….………………………………………………..……. 

(pełna nazwa zajęć) 

w ramach projektu  10.1.2 pn. „Mądry Start – upowszechnianie wychowania przedszkolnego gminie 

Ciężkowice. 

Powodem rezygnacji jest  

 

…………………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

Miejscowość, data 
Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika 

projektu 
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