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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Nowe miejsca przedszkolne w Ekologicznym Przedszkolu Fundacji Strachota we Wrocławiu”  
o numerze: RPDS.10.01.02-02-0005/19  
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Projekt po uzyskaniu pozytywnej oceny będzie współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 
Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.  

2. Wsparcie dla dzieci w ramach projektu jest realizowane od dnia 1 września 2020 do 31 
sierpnia 2021 roku.  

3. Celem głównym projektu jest szereg działań które przyczynią się do lepszego dostosowania 
usług świadczonych przez Ekologiczne Niepubliczne Przedszkole Fundacji STRACHOTA do 
współczesnych wymagań edukacyjnych. W ramach projektu zostanie zwiększona ilość 
dotychczasowych miejsc przedszkolnych o kolejne 25, rozszerzona oferta zajęć edukacyjnych i 
zajęć specjalistycznych.  

Wspomożenie dzieci przez zajęcia dodatkowe tj. opieka mentalna, zajęcia SI czy dogoterapia z 
uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami czy specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Zwiększenie kwalifikacje kadry przedszkola przez dokształcanie nauczycieli na studiach 
podyplomowych. Doposażenia placówki w sprzęt technologii  informacyjno-komunikacyjnej, 
sprzęt do zajęć edukacyjnych i dydaktycznych. Wyposażenie nowo utworzonego oddziału 
przedszkolnego. Przeprowadzenie prac dostosowawczo -adaptacyjne budynku aby lepiej spełniał 
wymagania techniczne zwiększonej ilości dzieci oraz wyposażenie w nowy sprzęt placu zabaw  

4. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie 
internetowej: www.przedszkole.strachota.org 

 
§2 Słownik pojęć 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:  

1. Zarząd Fundacji „Strachota” we Wrocławiu – Beneficjent, instytucja odpowiedzialna za 
realizację projektu i organ prowadzący Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne.  

2. Projekt – projekt „Nowe miejsca przedszkolne w Ekologicznym Przedszkolu Fundacji Strachota 
we Wrocławiu” o numerze: RPDS.10.01.02-02-0005/19. 2  

3.Uczestnik Projektu – dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie 

4. Biuro Projektu - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne, ul. Miłoszycka 23-25; 51-502 Wrocław 

Tel. 71 348 69 14; e- mail sekretariat.ekologicznegoprzedszkola@strachota.org 

 

http://www.przedszkole.strachota.org/
mailto:sekretariat.ekologicznegoprzedszkola@strachota.org
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§ 3 Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Projekcie są dzieci, których rodzice/prawni 
opiekunowie zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w projekcie w okresie od września 2019 do 
sierpnia 2020 spełniające następujące kryteria:  

a) są w wieku przedszkolnym, o którym mowa w Prawie Oświatowym,  

b) zamieszkują zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie Gminy Wrocław lub na terenie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

2. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać się do 31.08.2020, i będzie mieć charakter ciągły aż 
do zrekrutowania liczby 25 dzieci. 

3. Rekrutacja odbywa się w oparciu o kryteria rekrutacji zawarte w projekcie tj.: 

✓ dziecko rodzica lub rodzeństwa z niepełnosprawnościami -dokument potwierdzający 
niepełnosprawność rodzica, rodzeństwa –2pkt, 

✓ dziecko z rodziny którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola – 2 pkt dokumentacja 
EPN 

✓ pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu – 2 pkt – zaświadczenie 

✓ zamieszkanie lub miejsce pracy rodzica w obwodzie przedszkola– 1 pkt – oświadczenie 

✓ kolejność zgłoszeń 

4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla 
wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Prowadzona będzie zgodnie 
z zasadą równości szans, w tym równości płci, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy 
spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność.  

5. Rekrutacja zakończy się utworzeniem listy uczestników projektu i listy rezerwowej w 
przypadku większej liczby chętnych.  

6. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Przedszkola, przedstawiciel 
Beneficjenta.  

7. Zgłoszenia chęci udziału w Projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez 
rodziców/prawnych opiekunów: Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami. 
Dokumenty niezbędne na etapie rekrutacji są dostępne na stronie internetowej 
www.przedszkole.strachota.org oraz w sekretariacie przedszkola. Dokumenty należy złożyć w 
sekretariacie przedszkola. Rodzice/ opiekunowie prawni z niepełnosprawnościami mogą wysłać 
dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną na adres: 
sekretariat.ekologicznegoprzedszkola@strachota.org lub skorzystać przy ich wypełnieniu z 
pomocy pracownika przedszkola. 

8. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie rodzic/opiekun prawny podpisuje 
umowę o świadczenie usług edukacyjnych, deklarację uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne 
zgody i oświadczenia.  

 

 

http://www.przedszkole.strachota.org/
mailto:sekretariat.ekologicznegoprzedszkola@strachota.org
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§ 4 Zakres wsparcia 

1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci opieki przedszkolnej 
oraz rozszerzenia oferty o zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne dzieci w 
nowopowstałych 25 miejscach przedszkolnych, których działalność bieżąca w okresie od dnia 1 
września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej.  

2. Zajęcia dodatkowe oferowane dla nowo powstałej  grupy przedszkolnej w ramach projektu 
obejmują:  

2.1 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 

2.2. Zajęcia dodatkowe z muzykoterapii 

2.3. Zajęcia dodatkowe teatralne  

 

3. dla nowopowstałej grupy przedszkolnej W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 
wyżywienie jest finansowane przez rodziców a opłaty z tytułu wyżywienia stanowią wkład własny 
do projektu.  

4. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci rozszerzenia oferty o 
zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne dzieci także z pozostałych grup 
przedszkolnych, w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. będzie finansowana 
ze środków Unii Europejskiej.  

5. Zajęcia dodatkowe oferowane  dla dzieci z pozostałych grup przedszkolnych Ekologicznego 
Przedszkola Niepublicznego  w ramach projektu obejmują:  

5.1 Zajęcia ruchowe z gimnastyki korekcyjnej 

5.2 Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej 

5.3 Zajęcia z opieki mentalnej – psycholog 

5.4. zajęcia dodatkowe – dogoterapia 

5.5. Zajęcia dodatkowe – ceramika 

5.6. matematyka 

 

6. Zajęcia dodatkowe w ramach wyjazdów i wycieczek w zależności od programu edukacyjnego 
dla dzieci w danej grupie wiekowej. Zajęcia oferowane także dla dzieci z pozostałych grup 
przedszkolnych Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego  w ramach projektu obejmują:  

 

6.1. Zajęcia edukacyjne i zwiedzanie ZOO – zajęcia z zakresu przyrody oraz ekologii  

6.2 Hydropolis – zajęcia z zakresu geografii, chemii, biologii 

6.3 Abroteum Wojsławice – zajęcia z zakresu botaniki i przyrody  

6.4 Wioska Pod Kogutem - gospodarstwo ekologiczne zajęcia z zakresu przyrody, 
organizacji pracy, zwierząt gospodarskich 
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6.5 Park linowy – zajęcia z zakresu terapii SI, ćwiczenia równowagi zajęcia ruchowe  

6.6Teatr Lalek – Scena dla najmłodszych – uzupełnienie zajęć teatralnych. 

6.6 Dwa wyjazdy do narodowego forum muzyki – uzupełnienie zajęć z muzykoterapii. 

6.7 Dwa wyjazdy do Muzeum etnograficznego – lekcje muzealne zajęcia z zakresu sztuki i 
życia społecznego. 

6.8 muzeum narodowe - lekcje muzealne i warsztaty plastyczne prowadzone przez 
historyków sztuki, kulturoznawców i pedagogów. 

 

7. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym 
równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.  

 

§ 6 Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Dzieci, biorące udział w Projekcie są zobowiązane do udziału we wszystkich bezpłatnych 
zajęciach dodatkowych oferowanych w ramach projektu.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika projektu – dziecka, zobowiązani są do:  

2.1 regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich organizowanych  
formach wsparcia na podstawie przynależności do grupy objętej wsparciem lub zajęć 
specjalistycznych przypisanych dziecku na podstawie badań przesiewowych czy 
zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb dziecka. 

2.2 wypełniania ankiet monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji związanych z 
uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 10.1.2 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.  

4. Uczestnicy projektu i rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do przestrzegania w 
ramach realizacji projektu Statutu Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego, umowy o 
świadczenie usług edukacyjnych oraz innych procedur i regulaminów stosowanych w 
Ekologicznym Przedszkolu Niepublicznym fundacji Strachota.  

 

§ 7 Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do wypełniania ankiet oraz wszystkich 
dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  

2. Uczestnik Projektu lub Rodzice/opiekunowie zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, 
które wymagane są do wprowadzenia w systemie SL2014.  

3. Rodzice/opiekunowie Uczestnika Projektu już w trakcie rekrutacji akceptują zasady ewaluacji 
Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o przetwarzaniu danych 
osobowych.  
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4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia 
monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.  

 

§ 8 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został 
zakwalifikowany.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia do Biura Projektu/ sekretariatu 
przedszkola informacji o rezygnacji dziecka z udziału w projekcie w formie pisemnej.  

3. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania 
projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne 
dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.  

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w 
przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego.  

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia 
umowy o świadczenie usług przedszkolnych zawarte opiekunem prawnym każdego z 
uczestników.  

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane są przez 
Organ prowadzący – Zarząd Fundacji Strachota.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem Projektu 
składając dokumentację aplikacyjną do projektu.  

6. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu/ sekretariacie przedszkola  oraz na stronie 
www.przedszkole.strachota.org 

 

http://www.przedszkole.strachota.org/

