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Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia nr 05/19/20 

Z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin rekrutacji do projektu 

"Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu" 

w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu 
 

ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne o projekcie 
 

1. Projekt pn. „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu” realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Typ projektu - 

przewidziany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego. Wychowanie Przedszkolne –SPR: 

B. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci 

z niepełnosprawnościami, 

C. Rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy. 

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Libiąż, realizatorzy: 

− Przedszkole Samorządowe Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, 32-590 Libiąż, Plac 

Zwycięstwa 2, 

− Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, 32-590 Libiąż, 

ul. Paderewskiego 2. 

Podmiotem obsługującym realizację projektu – Biuro Projektu - jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 

Szkół i Przedszkoli w Libiążu, 32-590 Libiąż, ul. Paderewskiego 2 

3. Beneficjentem ostatecznym są wychowankowie oraz nauczyciele Przedszkola nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Libiążu. 

4.  Celem głównym projektu „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu” jest 

podniesienie standardów opieki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, w szczególności w odniesieniu do dzieci z orzeczeniami 

o niepełnosprawności. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 11 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. na terenie Przedszkola 

Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. 

6. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

a) zajęcia dodatkowe – mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w tym dzieci 

niepełnosprawnych: 

- zajęcia logopedyczne, 

- zajęcia integracji sensorycznej, 

- zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji naukowo- technicznych. 
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b) doskonalenie zawodowe nauczycieli – podjęcie studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do 

pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: integracja sensoryczna, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika. 
 

ROZDZIAŁ II 

Zasady i przebieg procesu rekrutacji 

 

Określa się zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja 

w Libiążu” 

1. O uczestnictwo w Projekcie mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria: 

a) są wychowankami Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu , 

b) pracują jako nauczyciele w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. 

2. 2.Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych rozdziale II oraz kolejność 

zgłoszeń. 

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do wyczerpania limitu miejsc 

przewidzianych w projekcie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i złożenie w Sekretariacie Przedszkola, w terminie 

określonym w pkt. 3 wymaganego kompletu dokumentów, tj.: 

- formularza zgłoszeniowego, 

- oświadczenia uczestnika projektu, 

- deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

5. W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola dokumenty, o których mowa w ust. 4 są podpisywane 

wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Rekrutacja będzie prowadzona przez trzyosobową komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora 

przedszkola, działającą zgodnie z wytycznymi rekrutacji. 

7. Zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek rezygnacji. 

8. Rekrutacja odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans, w tym przede wszystkim 

równości płci i niedyskryminacji. 

9. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej 

przedszkola oraz Urzędu Miejskiego w Libiążu. 

ROZDZIAŁ III 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszych zasad rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie. Fakt ten potwierdzony jest przez podpisanie i złożenie deklaracji uczestnictwa 

w projekcie. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego i obowiązkowego uczestnictwa w projekcie. 

3. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego 

udziału w projekcie do końca jego trwania. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego realizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z wkładu własnego Beneficjenta projektu. 
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5. Dokumentacja po zakończonym projekcie przechowywana będzie w Zespole Ekonomiczno – 

Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Libiążu, ul. Paderewskiego 2. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora projektu. 

7. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści „Regulaminu Rekrutacji” w uzasadnionych 

przypadkach. 

8. Powyższy regulamin udziału w projekcie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez cały 

okres realizacji projektu. 

 

 


