Regulamin Rekrutacji
dla projektu pn. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka”
w
Klęczanach”
o
numerze
wniosku
WND-POKL.09.01.01-12-021/12
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 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”

§1
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w projekcie pn. „Utworzenie Punktu
przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach”
2. Projekt zakłada utworzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Klęczany pod
adresem: 33-394 Klęczany 1 dla 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy
Chełmiec, zwanych dalej Beneficjentami Ostatecznymi.
3. Projekt o którym mowa w punkcie 1 realizowany będzie w okresie od 01.08.2013 r.
do 30.06.2015 r., w tym Beneficjenci Ostateczni zostaną objęci wsparciem w okresie
od września 2013 do czerwca 2015 r.
4. Uczestnictwo w projekcie jest częściowo odpłatne.
5. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec
w partnerstwie z Gminą Chełmiec.

§2
1. Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani uczestnictwem dziecka w projekcie
składają poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
(stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu) wraz ze stosownymi dokumentami
o których mowa w § 7 i § 8.
2. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Biurze Projektu, zlokalizowanym
w budynku Urzędu Gminy Chełmiec (adres: 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2) a także
ze stron internetowych www.spir.chelmiec.pl oraz www.chelmiec.pl.
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§3
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu – Chełmiec ul. Papieska 2,
33-395 Chełmiec, w okresie od 7 sierpnia 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r. w godzinach
od 7.30 do 16:30. Dokumenty, które wpłyną przed lub/i po wyznaczonym wyżej terminie nie
będą rozpatrywane.
§4
Każdy dokument aplikacyjny będzie opatrzony pieczęcią, wraz z oznaczeniem dokładnej daty
i godziny wpływu.
§5
Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych dokona Zespół Rekrutacyjny
w składzie: Kierownik Projektu, Przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy
Chełmiec oraz Przedstawiciel Gminy Chełmiec.

§6
Podczas rekrutacji wyłonionych zostanie 20 uczestników/uczestniczek projektu z terenu
Gminy Chełmiec.
§7
1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które w momencie
rekrutacji spełniaj następujące wymogi formalne:
a) Mają ukończone 3 lata i nie więcej niż 5;
b) Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest zameldowany (na pobyt stały
lub czasowy) na terenie Gminy Chełmiec;
c)
2. W

Rodzice/opiekunowie prawni złożyli komplet wymaganych dokumentów;
celu

weryfikacji

kryteriów

formalnych

rodzice/opiekunowie

prawni

wraz

z formularzem zgłoszeniowym składają odpis aktu urodzenia dziecka oraz poświadczenie
o zameldowaniu na terenie Gminy Chełmiec, wydane przez Urząd Gminy Chełmiec.

§8
1. W przypadku spełnienia wymogów formalnych w procesie rekrutacji zastosowany
zostanie system preferencji polegający na weryfikacji i przyznaniu punktów
w odniesieniu do kryterium preferencyjnego tj.:
a) Oboje rodziców dziecka – a przypadku osób samotnie wychowujących dziecko –
jeden – są osobami pracującymi 3 pkt.
b) Jeden z rodziców dziecka pracuje 1 pkt.
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2. W celu weryfikacji kryteriów preferencyjnych rodzice/opiekunowie prawni składają wraz
z formularzem zgłoszeniowym zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające
zatrudnienie obojga rodziców a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko do
zaświadczenia o zatrudnieniu należy dołączyć oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka1.
3. Wszystkie kserokopie dołączonych do formularza zgłoszeniowego dokumentów muszą
być potwierdzone przez rodzica/opiekuna prawnego za zgodność z oryginałem.

§9
1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny do dnia
21.08.2013 r. do godz. 15.00.
2. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które spełniają wymogi formalne i otrzymają
największa liczbę punktów w oparciu o kryterium preferencyjne. W przypadku kilku
zgłoszeń o tej samej liczbie punktów o miejscu na liście zdecyduje data i godzina złożenia
przez rodziców/opiekuna prawnego kompletu wymaganych dokumentów.
3. Ogłoszenie

wyników

nastąpi

poprzez

opublikowanie

na

stronie

internetowej

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec oraz Gminy Chełmiec listy osób
zakwalifikowanych do projektu, listy rezerwowej oraz listy osób niezakwalifikowanych.
Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione
telefonicznie.
4. W przypadku gdy liczba dzieci w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka”
w Klęczanach ulegnie zmianie z powodu rezygnacji rodziców/opiekunów prawnych,
do

udziału w projekcie zostaną przyjęte

dzieci z

listy rezerwowej o

ile

rodzice/opiekunowie prawni podtrzymają chęć uczestnictwa w projekcie. W innym
przypadku zostanie ogłoszona ponowna rekrutacja.

§ 10
1. Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie w momencie jego
rekrutacji, czyli przystąpienia do projektu i na ten moment uczestnik powinien posiadać
wymagany w projekcie status, potwierdzony stosownym dokumentem.
2. Każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie oraz umowę (w przypadku
1

W przypadku samo zatrudnienia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(www.firma.gov.pl) należy wydrukować i dołączyć do formularza zgłoszeniowego publiczne dane wpisu
potwierdzające jego status. W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym należy przedstawić
zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie.
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osób niepełnoletnich deklarację i umowę podpisuje rodzic lub opiekun osoby
niepełnoletniej).
3. Moment rozpoczęcia udziału w projekcie to moment podpisania deklaracji uczestnictwa.

§ 11
Wszelkie dane osobowe przekazywane Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec
w procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w celach realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez osobę imiennie upoważnioną.

§ 12
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie)
regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu, a powody absencji mogą być jedynie
wyjątkowe: obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna oraz choroba.
2. Koszt dojazdu uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni
opiekunowie) we własnym zakresie.

§ 13
Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.08.2013 r.
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