Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. „MOJE WESOŁE PRZEDSZKOLE – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym
w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krzywda”
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§1
Słownik pojęć
Projekt – projekt pn. „MOJE WESOŁE PRZEDSZKOLE – zwiększenie udziału dzieci w wieku
przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krzywda”, nr projektu
RPLU.12.01.00-06-0020/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.
Beneficjent – Gmina Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda,
NIP: 8251998974, REGON: 711582411.
Przedszkole – Przedszkole w Krzywdzie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Krzywda i wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzywdzie ul. Osiedlowa 5, 21- 470 Krzywda –
Realizator merytoryczny.
Realizator finansowy – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Krzywdzie,
ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, gzeas@gminakrzywda.pl .
Uczestnik/czka projektu – zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie uczestnik/uczestniczka projektu, bezpośrednio korzystający/a ze wsparcia w ramach
projektu.
Dziecko z niepełnosprawnością – dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie lub
opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na niepełnosprawność lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).
Biuro projektu – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Krzywdzie,
ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, pokój nr 23, tel./fax (25)755 10 06 wew. 119,
e - mail: mojewesoleprzedszkole@gmail.com
Rodzic – ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów
prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
§2
Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie.
Udział uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wsparcie w ramach projektu nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz podręczników.
Projekt realizowany jest w okresie od 03.2019r. do 30.10.2020r.
Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu uczestnictwa dzieci w edukacji
przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości w Gminie Krzywda poprzez utworzenie 25 nowych
miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz objęcie 60 dzieci (31 dz
i 29 ch.) rozszerzoną ofertą zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty oraz zwiększających
kompetencje społeczne, a także podniesienie kompetencji 5 nauczycieli w Zespole Szkół –
Przedszkolu w Krzywdzie w okresie do 30.10.2020r.

§3
Zakres wsparcia
1. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
a) 5-godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka (w tym zajęcia ogólnorozwojowe
uwzględniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego) dla 25 dzieci
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w wieku 3-4 lata w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. w dni robocze w godzinach 8:00 –
13:00.
b) Zajęcia dodatkowe realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w okresie od IX.2019 – VI.2020r:
 język angielski – 3 grupy (2 razy w tygodniu x 15 min)
 zajęcia z pedagogiem – 3 grupy (2 razy w tygodniu x 15 min lub 1 raz z tygodniu x 30 min)
 gimnastykę korekcyjną – 3 grupy (1 raz co 2 tygodnie x 60 min lub 2 razy w tygodniu x 30 min)
 zajęcia logopedyczne – 3 grupy (2 razy w tygodniu x 15 min lub 1 raz w tygodniu x 30 min)
 zajęcia plastyczne – 3 grupy (1 raz co 2 tygodnie x 60 min)
 zajęcia przyrodnicze – 3 grupy (2 razy w miesiącu x 60 min)
 ruchowo-sportowe – 3 grupy (2 razy w tygodniu x 30 min)
 rytmiczno-taneczne – 3 grupy (2 razy w tygodniu x 15 min lub 1 raz w tygodniu x 30 min)
 interaktywne zabawy – 3 grupy (2 razy w tygodniu x 15 min lub 1 raz w tygodniu x 30 min)
 kodowanie na dywanie – 3 grupy (2 razy w tygodniu x 15 min lub 1 raz w tygodniu x 30 min)
 zajęcia kulinarne – 3 grupy (1 raz w miesiącu x 60 min).
Liczebność poszczególnych grup jest zgodna z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 z późn. zm.), tzn. na zajęciach
rozwijających uzdolnienia - do 8 uczestników/czek, na zajęciach rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne i innych zajęciach o charakterze terapeutycznym – do 10 osób, zajęcia
logopedyczne – do 4 osób.
c) Szkolenia dla nauczycieli/lek doskonalące umiejętności, kompetencje/kwalifikacje
nauczycieli wychowania przedszkolnego:
 Podstawy integracji sensorycznej w pracy poprzez ćwiczenia i zabawy – 8h (5 osób)
 Nauczyciel Kreatywnych Kompetencji – 8h (5 osób)
 Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach
edukacyjnych – 8h (4 osoby)
d) Zajęcia wyjazdowe stymulujące rozwój psychoruchowy do:
 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (1 dzień x 46 uczestników/czek)
 Jura Parku w Bałtowie (1 dzień x 46 uczestników/czek).
2. Projekt zakłada, że każdy uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia.
3. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb
poszczególnych grup.
4. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w dni powszednie na terenie Przedszkola lub poza
nim (zajęcia w terenie, wyjazdy edukacyjne) zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć.
5. Szkolenia/kursy dla nauczycielek/nauczycieli realizowane będą zgodnie z zatwierdzonym
i podanym do wiadomości uczestników/uczestniczek harmonogramie.
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§4
Zasady rekrutacji
Rekrutację uczestników do projektu nadzorował będzie Koordynator projektu.
Nabór do projektu prowadzony będzie przy ścisłej współpracy z Przedszkolem.
Rekrutacja prowadzona będzie na zasadzie powszechnej dostępności, w sposób bezstronny
z poszanowaniem zasady równości szans w tym płci, jawności i przejrzystości
oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
seksualną i niepełnosprawność.
Rekrutacja prowadzona będzie z zastosowaniem różnych sposobów informowania o możliwości
udziału w projekcie: plakaty, ulotki, informacje na stronie internetowej.
Biuro projektu oraz miejsca rekrutacji będą spełniać zasadę dostępności poprzez odpowiednią
szerokość drzwi, umożliwienie skorzystania z podjazdu, w miarę potrzeb pomoc asystenta
koordynatora w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.
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Dokumenty rekrutacyjne oraz szkoleniowe przygotowywane będą w formie dostępnej
(np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).
Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w formie papierowej w Biurze Projektu w godzinach
od 8:00 do 16:00 oraz w sekretariacie Przedszkola w godzinach jego pracy, a także na stronach
internetowych: www.gminakrzywda.com i http://przedszkolewkrzywdzie.przedszkolowo.pl/
Dokumentacja rekrutacyjna do projektu, o której mowa w pkt 7 składa się z:
a) Formularza zgłoszeniowego (wzory stanowią Załączniki nr 1a i 1b do niniejszego
Regulaminu),
b) Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu dot. obowiązku informacyjnego oraz zgody
na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (wzór – Zał. nr 2),
c) Deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzory – Zał. Nr 3a i 3b).
Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złożenie dokumentacji
rekrutacyjnej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w Biurze Projektu oraz w sekretariacie
Przedszkola w godzinach jego pracy, w terminach określonych w § 5 - § 7. Dokumenty można
również przesłać pocztą – za datę wpływu uznaje się wówczas datę wpływu do Biura projektu
lub sekretariatu Przedszkola.
W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/ka może zostać poproszony/a
drogą mailową lub telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji.
W przypadku nie uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych kandydat/ka nie
będzie brał/a udziału w procesie rekrutacji.
Dodatkowo kandydat/ka może zostać poproszony/a o udzielnie wyjaśnień do złożonych przez
siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.
Procedura rekrutacyjna obejmować będzie następujące etapy:
a) nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z ewentualnymi załącznikami;
b) weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną;
c) kwalifikowanie uczestników/czek i ustalenie list w oparciu o kryteria rekrutacyjne;
d) zatwierdzenie list uczestników/czek projektu;
e) ogłoszenie list uczestników/czek zakwalifikowanych do projektu oraz list rezerwowych.
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów. Pierwszeństwo mają osoby
z najwyższą liczbą punktów.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w kryteriach punktowanych, o udziale
w projekcie decydować będzie opinia nauczyciela (w przypadku dziecka) lub dyrektora
(w przypadku nauczyciela), a w dalszej kolejności data i godzina przyjęcia formularza
zgłoszeniowego.
Skład komisji rekrutacyjnej w przypadku kwalifikowania dzieci:
a) koordynator projektu – Przewodniczący Komisji,
b) dyrektor Przedszkola – Członek Komisji,
c) wyznaczony przez dyrektora nauczyciel Przedszkola – Członek Komisji.
Skład komisji rekrutacyjnej w przypadku kwalifikowania nauczycieli:
a) koordynator projektu – Przewodniczący Komisji,
b) dyrektor Przedszkola– Członek Komisji,
c) wyznaczony przez dyrektora nauczyciel Przedszkola nie biorący udział w rekrutacji do
Projektu lub asystent koordynatora– Członek Komisji.
Prace Komisji Rekrutacyjnych zostaną udokumentowane protokołem i zakończą się
sporządzeniem listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w danej formie wsparcia
oraz ewentualnie list rezerwowych (w przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy liczbę miejsc),
które zostaną podane do wiadomości nie później niż na 1 tydzień przed rozpoczęciem danych
zajęć.
Zaakceptowane listy są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
Zaakceptowane listy wraz z informacją o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie
zostaną udostępnione w Biurze Projektu oraz w sekretariacie Przedszkola.
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20. Kandydat/ka zakwalifikowany/a przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie staje się
uczestnikiem/uczestniczką projektu z dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć i z chwilą podpisania
Deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
21. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki projektu, do udziału w zajęciach zostanie
zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.
22. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
23. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
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§5
Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników/czek – 5-godzinne bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opieka
Rekrutacja ma charakter otwarty i przeprowadzona będzie w dniach od 22.07.2019r.
do 31.07.2019r. do godz. 16:00.
W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu zostanie
przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, która może być prowadzona w sposób ciągły.
Kryteria formalne:
a) zamieszkanie na terenie Gminy Krzywda w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
b) wiek dziecka – 3 i 4 lata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wsparciem może także
zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (wiek określany zgodnie z zapisami ustawy
Prawo oświatowe),
c) prawidłowe wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego (Zał. nr 1a)
wraz z załącznikami oraz oświadczenia (Zał. nr 2). Podpis złożony przez rodzica/opiekuna
prawnego na dokumentach rekrutacyjnych jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udział
dziecka w Projekcie.
Kryteria merytoryczne – I etap:
a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt,
b) niepełnosprawność kandydata – 2 punkty,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2 punkty,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 2 punkty,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 punkt,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt.
W celu potwierdzenia spełnienia w/w kryteriów rodzic składa oświadczenie lub dokument
potwierdzający spełnianie danego kryterium.
Kryteria merytoryczne – II etap:
a) Wysokość dochodu na osobę w rodzinie kandydata – niskie dochody rodziny – do 528 zł
netto/osobę (oświadczenie rodzica lub zaświadczenie z GOPS) – 1 pkt.
§6
Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników/czek – zajęcia dodatkowe dla dzieci
Rekrutacja przeprowadzona będzie w dniach od 01.08.2019r. do 31.08.2019r. do godz. 12:00.
Kandydaci/tki ubiegający/e się o przyjęcie do nowoutworzonego oddziału, chcący wziąć udział
także w rekrutacji na zajęcia dodatkowe, wypełniają jeden formularz zgłoszeniowy i mogą składać
dokumenty rekrutacyjne od 22.07.2019r., z tym że wyniki zakwalifikowania na zajęcia dodatkowe
podane będą po upływie terminu składania dokumentów określonym w pkt 1.
Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty, prowadzona będzie wśród dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu w sposób niedyskryminujący.
W przypadku niewyczerpania puli miejsc w dniach 9-13.09.2019r. zostanie przeprowadzona
rekrutacja uzupełniająca.
Kryteria formalne:
a) Prawidłowe wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego (zał. Nr 1a) wraz
z załącznikami oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
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wraz ze zobowiązaniem do przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy po
opuszczeniu projektu (Zał. nr 2). Podpis złożony przez rodzica/opiekuna prawnego na
dokumentach rekrutacyjnych jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udział dziecka
w Projekcie.
Kryteria obligatoryjne:
a) posiadanie statusu wychowanka/ki Przedszkola (poświadczenie dyrektora),
b) wiek – dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
we wsparciu uczestniczyć może dziecko które ukończyło 2,5 roku. W przypadku dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego działaniami projektowymi może
być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Wiek określany zgodnie z zapisami
ustawy Prawo oświatowe.
Kryteria premiowane:
a) wysokość dochodu na osobę w rodzinie kandydata – niskie dochody rodziny – do 528 zł
netto/osobę (oświadczenie rodzica lub zaświadczenie z GOPS) – 2 punkty,
b) orzeczenie o niepełnosprawności (oświadczenie i kserokopia orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych poświadczona za zgodność
z oryginałem) – 2 punkty,
c) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (oświadczenie i kserokopia opinii poświadczona
za zgodność z oryginałem) – 2 punkty,
d) zdiagnozowane deficyty w kompetencjach społeczno-emocjonalnych (zaświadczenie/opinia
nauczyciela/specjalisty) – 2 punkty,
Kwalifikacja uczestników na zajęcia organizowane poza szkołą przeprowadzona będzie w drugim
semestrze roku szkolnego 2019/2020, a listy uczestników na poszczególne wyjazdy edukacyjne
podane będą do wiadomości nie później niż 1 tydzień przed planowanym wyjazdem.
Podczas kwalifikacji uczestników na zajęcia poza szkołą, oprócz kryteriów premiowanych,
o których mowa w pkt 7, pod uwagę brana będzie frekwencja na zajęciach projektowych
oraz opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia, które tematycznie związane są z danym
wyjazdem edukacyjnym.
§7
Terminy i kryteria kwalifikowania uczestników – nauczyciele
Nabór nauczycielek/nauczycieli na szkolenia/kursy doskonalące umiejętności,
kompetencje/kwalifikacje nauczycieli wychowania przedszkolnego będzie prowadzony w okresie
od 01.08.2019 do 31.08.2019 r. do godz. 12:00.
Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty, prowadzona będzie wśród nauczycieli
i nauczycielek Przedszkola objętego projektem w sposób niedyskryminujący.
W przypadku niewyczerpania puli miejsc w dniach 9-13.09.2019r. zostanie przeprowadzona
rekrutacja uzupełniająca.
Przy wyborze uczestników/uczestniczek do projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie
następującymi kryteriami:
1) Kryterium formalne: prawidłowe wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego
(Zał. nr 1b) wraz z załącznikami oraz oświadczenia (Zał. nr 2).
2) Kryteria obligatoryjne:
a) status nauczyciela Przedszkola (poświadczenie dyrektora);
b) rekomendacja dyrektora szkoły określająca stopień przydatności formy wsparcia
w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych (opinia dyrektora, 0 – 2 punktów).
3) Kryteria premiowane:
a) orzeczenie o niepełnosprawności – 1 punkt (oświadczenie i kserokopia orzeczenia
o niepełnosprawności),
b) niskie dochody w rodzinie – 1 punkt (oświadczenie lub zaświadczenie z GOPS).
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5. W przypadku nieobecności osoby zakwalifikowanej na daną formę wsparcia spowodowanej
przypadkami losowymi, w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.
W przypadku braku osób na liście rezerwowej dopuszcza się przeprowadzenie rekrutacji
uzupełniającej przed daną formą wsparcia.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

5.

§8
Prawa i obowiązki uczestników
Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie rozpoczyna w nim udział od dnia rozpoczęcia
pierwszych zajęć i podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Uczestnicy uprawnieni są do:
a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,
b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych (za wyjątkiem podręczników do
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego) i promocyjnych w trakcie
realizacji wsparcia.
Realizator projektu zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z ważnych powodów, a fakt
odwołania zajęć spowoduje konieczność zmiany harmonogramu zajęć i odbycia
ich w dodatkowym uzgodnionym terminie.
Obowiązki uczestnika/uczestniczki:
a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach w zakresie przewidzianym programem;
b) ewidencja uczestników/czek projektu prowadzona będzie w dzienniku zajęć i/lub na listach
obecności;
c) przynajmniej jeden rodzic dziecka uczestniczącego w projekcie zobowiązany jest
do podpisania list obecności na wyjazdach edukacyjnych, w których dziecko będzie
uczestniczyło;
d) przestrzeganie punktualności;
e) udział w badaniach monitorujących przed przystąpieniem do projektu, w trakcie jego
trwania i po zakończeniu projektu;
f) udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, związanych
z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu, promocji i ewaluacji projektu, a także
w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków
sprawozdawczych;
g) informowanie o wszelkich zmianach swoich danych osobowych podanych w dokumentacji
rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od momentu powstania zmiany celem umożliwienia
beneficjentowi wywiązania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości projektu.
§9
Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach zwolnieniem lekarskim lub usprawiedliwieniem
napisanym przez rodzica powinno nastąpić w pierwszym możliwym terminie, nie później niż do 7
dni od momentu nieobecności (wzór stanowi Załącznik nr 4).
W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana
miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód),
zakwalifikowane osoby mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu przez
nie lub ich rodziców/opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa
w projekcie i jej przyczynach (wzór stanowi Załącznik nr 5).
W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 40% zajęć w przypadku
dzieci oraz 20% zajęć w przypadku nauczycieli, Koordynator projektu ma prawo skreślić
uczestnika/czkę z udziału w projekcie, a jego miejsce może zająć wtedy pierwsza osoba z listy
rezerwowej.

Strona 6 z 7
Biuro Projektu pt. „MOJE WESOŁE PRZEDSZKOLE”
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Krzywdzie ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, pokój nr 23
tel./fax (25)755 10 06 wew. 119, e-mail: mojewesoleprzedszkole@gmail.com, www.gminakrzywda.pl
nr umowy o dofinansowanie 366/RPLU.12.01.00-06-0020/18-00

6. W przypadku rezygnacji lub usunięcia uczestnika/czki z udziału w projekcie koordynator projektu
może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych.
§ 10
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy/czki podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu
osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.
3. Wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich formach monitoringu
prowadzonych przez inne instytucje uczestniczące w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia zgody na
upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć i nagrań wideo, na potrzeby dokumentacji i/ lub promocji
projektu.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

§ 11
Postanowienia końcowe
Uczestnik/czka projektu oraz rodzic zobowiązany/a jest do przestrzegania i stosowania
postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku osób małoletnich wszelkie dokumenty w Projekcie wypełniane są i podpisywane
przez rodzica.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły
i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a także
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący
Komisji, on również interpretuje jego zapisy, w oparciu o stosowne dokumenty programowe
dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
Regulamin obowiązuje do końca realizacji projektu.
Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień bez odpowiedzialności odszkodowawczej.
Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła: Alicja Pietrzak – Koordynator projektu

..…………………………………………

Zatwierdził: Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda

..…………………………………………

Wersja 1.0
Załączniki:
1. Załącznik nr 1a – Wzór Formularza zgłoszeniowego – dzieci.
2. Załącznik nr 1b – Wzór Formularza zgłoszeniowego – nauczyciele.
3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zbiorach.
4. Załącznik nr 3a – Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie – dzieci.
5. Załącznik nr 3b – Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie – nauczyciel.
6. Załącznik nr 4 – Wzór usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
7. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.
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