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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
I. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
Projekt - oznacza projekt pt. „Akademia Przedszkolaka”
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
Realizator – Prywatne Przedszkole Okruszek, ul. Podmiejska 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
Uczestnik Projektu, Beneficjent Ostateczny – chłopiec/dziewczynka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie, spełniający/a wymogi
rekrutacji
Biuro Projektu - Prywatne Przedszkole Okruszek, ul. Podmiejska 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
II. Informacje ogólne.
Regulamin: określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 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 nierówności przedszkolnych”.
Okres realizacji Projektu: 01.03.2013-30.06.2015
Cel Projektu: Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wygenerowanie 28
dodatkowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Okruszek w okresie III 2013 – VI 2015.
Uczestnicy Projektu (grupa docelowa): Projekt adresowany jest do 28 dzieci (dziewczynek i chłopców) z Piotrkowa Trybunalskiego i
okolic w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie o Systemie Oświaty, które dotychczas nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej.
III. Informacje o działaniach projektowych.
W ramach Projektu realizowane będzie powiększenie istniejących oddziałów przedszkolnych m.in. poprzez: przygotowanie bazy
dydaktycznej, w tym placu zabaw, zatrudnienie dodatkowego personelu. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach w ramach podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęciach dodatkowych (psycholog, logopeda, zajęcia artystyczne, sportowo-rytmiczne,
gimnastyka korekcyjna).
IV. Rekrutacja.
1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w III-IV 2013 zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. W przypadku
niezrekrutowania odpowiedniej grupy w VIII 2013 zostanie zorganizowany nabór dodatkowy. Dokumenty aplikacyjne (formularz
zgłoszeniowy z danymi dziecka, w tym informacją o poziomie dochodów rodziców) będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej przedszkola.
2. Kryteria rekrutacji: wiek dziecka kwalifikujący do objęcia edukacją przedszkolną, miejsce zamieszkania (województwo łódzkie),
nie uczestniczenie w edukacji przedszkolnej przed przystąpieniem do projektu, poziom dochodów rodziców (dzieci będą
przyjmowane w kolejności od najniższych dochodów).
3. Koordynator Projektu zweryfikuje dostarczone dokumenty zgłoszeniowe pod względem poprawności i kompletności oraz
spełnienia warunków uczestnictwa. Koordynator sporządzi listę dzieci zakwalifikowanych do Projektu oraz listę rezerwową.
4. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie przez opiekunów zakwalifikowanych dzieci i złożenie w
Biurze Projektu deklaracji o przystąpieniu do projektu oraz oświadczenia uczestnika.
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5. Rekrutacja dzieci na zajęcia dodatkowe z logopedą, psychologiem oraz gimnastykę korekcyjną odbędzie się w II połowie
każdego roku na podstawie wyników badań specjalistów. Rekrutacja do zajęć sportowo-rytmicznych oraz artystycznych odbędzie
się również w II połowie każdego roku na podstawie zgłoszeń rodziców.
V. Postanowienia końcowe.
1. Realizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz dokonywania
zmian w dokumentach programowych.
2. W kwestiach nieujętych w niniejszym w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Realizator.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Piotrków Tryb. dn.01.03.2013r.
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