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REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. W regulaminie określono zasady uczestnictwa w projekcie „Aktywny Przedszkolak”. 

2. Projekt „Aktywny Przedszkolak” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

3. Projektodawcą jest Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie, przy ul. Gdańskiej 

10/8.  

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. 

 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji w porozumiewaniu się w językach obcych 

oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności u 200 dzieci, 

uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego projektodawcy, na terenie powiatu 

iławskiego w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020 oraz podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli oraz wsparcie wychowawcze 70 

rodziców w okresie trwania projektu. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnictwo w projekcie „Aktywny Przedszkolak” jest dobrowolne. 

2. W projekcie może uczestniczyć 200 dzieci uczęszczających do placówek wychowania 

przedszkolnego projektodawcy, 70 rodziców/opiekunów prawnych oraz 21 nauczycieli. 

3. Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane osobowe i 

podpisując formularz rekrutacyjny, zawierający wyrażenie zgody na gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. Dane 

osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu. W przypadku osób 

niepełnoletnich deklarację uzupełnia rodzic/opiekun prawny. 

4. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie 

oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone. 

5. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na 

podstawie których został zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Kryteria rekrutacji dla uczestników projektu: 
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1.1. Dzieci wieku 3-5 lat, w tym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w wieku powyżej 7 lat, lecz nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, uczęszczające do placówek 

wychowania przedszkolnego Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur; 

1.2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci - uczestników projektu, którzy wyrażają chęć 

udziału w podniesieniu umiejętności wychowawczych. Dodatkowe kryterium: 

rodzice/opiekunowie prawni mający problemy wychowawcze z dziećmi weryfikowane 

na podstawie opinii/diagnozy wychowawcy/nauczyciela. 

1.3. Nauczyciele wyrażający chęć podnoszenia kompetencji. W przypadku większej liczby 

zgłoszeń w porównaniu do liczby dostępnych miejsc o przystąpieniu do projektu  

zadecyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie opinii Dyrektora placówki. 

 

§ 5 

Procedura rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie placówek wychowania przedszkolnego 

projektodawcy. 

2. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania 

wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji 

np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność. 

3. Nabór dla dzieci, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli będzie trwał od 01 lipca 2018 r. 

do 31 października 2018 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Wnioskodawca dopuszcza 

możliwość zakończenia rekrutacji przed terminem. 

4. Wsparcie dla dzieci - uczestników będzie realizowane minimum 18 miesięcy, maksymalnie 20 

miesięcy. 

5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie www.fundacjawm.pl, w siedzibie Fundacji 

Rozwoju Warmii i Mazur (Iława, ul. Gdańska 10/8) oraz w placówkach wychowania 

przedszkolnego Wnioskodawcy. Zgłoszenia można także dokonać drogą mailową lub pocztą.  

 

§ 6 

Zakres wsparcia 

1. Dzieci - uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe. Wsparcie zaplanowano z 

uwzględnieniem grupy wiekowej oraz placówki wychowania przedszkolnego projektodawcy. 

 

PRZEDSZKOLE AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW 

Zajęcia edukacyjne Grupa wiekowa 

Język angielski 

3- latkowie 

4- latkowie 

Uczucia i emocje 

Odkrywanie świata 

Kreatywni- sprawne ręce 

http://www.fundacjawm.pl/
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Kuźnia talentów 

Język angielski 

5- latkowie 

6- latkowie 

Uczucia i emocje 

Odkrywanie świata 

Kreatywni- sprawne ręce 

Kodowanie 

Robotyka 

Kuźnia talentów 

 

PRZEDSZKOLE MAJKA 

Zajęcia edukacyjne Grupa wiekowa 

Język angielski 

3-4- latkowie 

 

Uczucia i emocje 

Odkrywanie świata 

Kreatywni- sprawne ręce 

Kuźnia talentów 

Język angielski 

5-6- latkowie 

 

Uczucia i emocje 

Odkrywanie świata 

Kreatywni- sprawne ręce 

Kodowanie 

Robotyka 

Kuźnia talentów 

 

PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUMIENICY 

Zajęcia edukacyjne Grupa wiekowa 

Język angielski 

3-4- latkowie Uczucia i emocje 

Kreatywni- sprawne ręce 

Język angielski 

5-6- latkowie Uczucia i emocje 

Kreatywni- sprawne ręce 

 

PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYSZWAŁDZIE 

Zajęcia edukacyjne Grupa wiekowa 

Język angielski 

3-4- latkowie Uczucia i emocje 

Kreatywni- sprawne ręce 

Język angielski 5-6- latkowie 
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Uczucia i emocje 

Kreatywni- sprawne ręce 

 

PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIEŃCU 

Zajęcia edukacyjne Grupa wiekowa 

Język angielski 

3-4- latkowie 
Uczucia i emocje 

Kreatywni- sprawne ręce 

Kuźnia talentów 

Język angielski 

5-6- latkowie 
Uczucia i emocje 

Kreatywni- sprawne ręce 

Kuźnia talentów 

 

2. Wsparcie wychowawcze 70 rodziców/opiekunów prawnych w okresie trwania projektu 

realizowane będzie poprzez: 

2.1.  realizację dwóch spotkań 60 minutowych dla każdej grupy wiekowej, w każdej 

placówce wychowania przedszkolnego projektodawcy. 

2.2.  czterogodzinne spotkania z psychologiem/trenerem dla rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci niepełnosprawnych. 

2.3. organizację jednego pikniku w każdej placówce wychowania przedszkolnego 

projektodawcy dotyczącego łamania stereotypów. 

3. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli  realizowane będzie poprzez 

udział w: 

3.1.  Studiach podyplomowych/kursach językowych języka angielskiego dla 8 nauczycieli. 

3.2.  Kurs sensoplastyki dla 7 nauczycieli. 

3.3.  Kurs kodowania dla 21 nauczycieli. 

3.4. Szkolenia w zakresie Kształtowania postaw dla 21 nauczycieli. 

3.5.  Studia podyplomowe „Rytmika i taniec” dla 2 nauczycieli. 

3.6. Szkolenie program „Mały odkrywca” dla 8 nauczycieli. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielone bez względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie 

etniczne, religię, światopogląd i orientację seksualną. Zespół przedszkola zostanie w tym kierunku 

przeszkolony jak również dyrektor placówki będzie nadzorował przestrzeganie zasady równych 

szans i niedyskryminacji. Zostaną dodane stosowane zapisy w statucie przedszkola w tym 

zakresie. Jeśli jakaś grupa społeczna (w tym np. mężczyźni lub kobiety) są nierówno traktowani 

lub dyskryminowani, zostaną podjęte stosowane działania tj.: spotkania, warsztaty z 

psychologiem, pomoc innych instytucji; 
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2. Zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu lub udziału w projekcie w formie pisemnej, 

będą rozpatrywane przez koordynatora projektu. 

3. Usprawiedliwiania nieobecności uczestnika projektu spowodowanych chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej lub elektronicznej 

najpóźniej w dniu zajęć. 

4. Przestrzeganie postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

5. Wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych do 

realizacji projektu i stanowiących podstawę do tworzenia bazy danych o uczestnikach projektu. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga 

formy pisemnej. 

2. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

- złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; 

- rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i obowiązuje w czasie trwania projektu. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian wytycznych, 

warunków realizacji projektu, dokumentów programowych, które będą miały wpływ na treść 

Regulaminu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Uczestnik projektu pisemnie w formularzu rekrutacyjnym potwierdza zapoznanie się z 

Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

niniejszym dokumentem, pozostają w gestii Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur. 

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur (ul. Gdańska 10/8, 14-

200 Iława), a także na stronie internetowej: www.fundacjawm.pl. 

 


