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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

„Smerfne przedszkolaki!” 
Nr projektu RPWM.02.01.00-28-0009/18 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt „Smerfne przedszkolaki!” jest realizowany przez Przedszkole Niepubliczne 

„Smerfolandia” Grzegorz Kowalkowski. 
2. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu wynikają z treści wniosku o dofinansowanie 
Projektu. 

4. Projekt realizowany jest od 01 maja 2020 r. do 31 lipca 2021 roku. 
5. Za rekrutację uczestników odpowiedzialne jest Przedszkole Niepubliczne „Smerfolandia” 

Grzegorz Kowalkowski, ul. Rzepnikowskiego 26, 14-260 Lubawa.  
6. Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie objętych 77 osób, w tym:  

− 60  dzieci (23K, 37M) uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” 
w Lubawie; 

− 12 rodziców/opiekunów (7K, 5M) dzieci uczęszczających do Przedszkola 
Niepublicznego „Smerfolandia” w Lubawie; 

− 5 nauczycieli (5K, 0M) pracujących w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w 
Lubawie; 

 

§ 2 
Metody i formy informowania o rekrutacji do projektu 

 
1. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej Realizatora projektu: 

www.smerfolandia.net (w zakładce: Rekrutacja -> Projekty UE). 
2. Plakaty i ulotki informujące o możliwości udziału w projekcie umieszczone są na terenie 

Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” w Lubawie. Ze względu na procedury 
bezpieczeństwa związane z COVID-19, informacje umieszczone są w miejscach 
dostępnych dla Rodziców, zgodne z  procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w 
placówce. 

3. Na plakacie i ulotkach zamieszczona jest informacja o możliwości skorzystania z usług 
dostępowych, takich jak np. tłumacz języka migowego, asystent osoby 
z niepełnosprawnością. 

4. Rodzice/opiekunowie będą informowani o Projekcie podczas spotkań organizacyjnych z 
Nauczycielami. W związku z pandemią COVID-19, jeśli nie będzie możliwości 
zorganizowania spotkania - Rodzice zostaną poinformowani o projekcie za pomocą 
wiadomości e- mail. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, podczas spotkania zostanie 
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zapewniona opieka tłumacza języka migowego i/lub asystenta osoby z 
niepełnosprawnością. 

5. Nauczyciele będą informowani o Projekcie podczas spotkań organizacyjnych z 
dyrektorem przedszkola. 

 
 

§ 3 
Metody zgłaszania do udziału w projekcie  

 
1. Rekrutacja prowadzona jest w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w Lubawie,  

ul. Rzepnikowskiego 26. 
2. Chęć udziału w projekcie można zgłaszać za pomocą formularzy rekrutacyjnych, 

dostępnych w przedszkolu oraz na stronie internetowej Realizatora projektu: 
www.smerfolandia.net . Formularze będą również wysłane za pomocą wiadomości e-
mail- jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z pandemią COVID-19. 

3. Formularze rekrutacyjne można składać w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” 
w Lubawie (ul. Rzepnikowskiego 26) osobiście, przez osoby trzecie lub przesłać pocztą, 
w terminie do 20 sierpnia 2020 roku (decyduje data wpływu). 

4. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu składania formularzy rekrutacyjnych. 
Informacja o wydłużeniu terminu zostanie umieszczona na plakacie rekrutacyjnym. 

5. Zgłoszenie udziału dziecka, rodzica/opiekuna, nauczyciela stanowi formularz 
rekrutacyjny. Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć wypełniony formularz 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie, w tym deklaracje, oświadczenia 
uczestnicy wypełniają po pozytywnej weryfikacji formularza rekrutacyjnego przez 
Zespół Rekrutacyjny.  
 
 

§ 4 
Zespół Rekrutacyjny  

 
1. Rekrutacja prowadzona jest przez Zespół Rekrutacyjny w składzie: koordynator projektu, 

osoba wyznaczona przez Realizatora projektu (Nauczyciel wychowania przedszkolnego). 
2. Do zadań Zespołu Rekrutacyjnego należy m.in.:  

a) wstępna weryfikacja zgłaszających się osób na podstawie dokumentacji w zakresie 
spełniania kryteriów udziału w projekcie; 

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego; 
c) przygotowanie list rankingowych oraz rezerwowych; 
d) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego; 
e) dbanie o właściwe, zgodnie z obowiązującym prawem przetwarzanie danych 

osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji; 
f) wypełnianie innych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Zespołu 

Rekrutacyjnego.  
3. W przypadku braku jednomyślności w kwestii zakwalifikowania osoby do projektu 

decyzję ostateczną podejmuje koordynator projektu.  
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§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
 
1. Udział w projekcie trwa 10 miesięcy. 
2. Udział w projekcie rozpoczyna się w wrześniu 2020r. 
3. Udział w projekcie mogą wziąć: 

a) dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” w Lubawie; 
b) rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego 

„Smerfolandia” w Lubawie; 
c) nauczyciele pracujący w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w Lubawie 

4. W imieniu osób niepełnoletnich dokumenty związane z rekrutacją projektu podpisują 
rodzice/opiekunowie. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny, niemniej każda osoba zakwalifikowana do udziału 
w projekcie, deklarująca chęć uczestniczenia w nim, zobowiązana będzie do podpisania: 

a) umowy uczestnictwa w projekcie; 
b) danych uczestnika projektu; 
c) wymaganych zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych ; 
d) oświadczenia uczestnika projektu.  

6. Podpisanie formularza rekrutacyjnego oznacza wyrażenie chęci i zgody na  aktywne 
uczestnictwo we wsparciu przewidzianym w projekcie. 

7. Formy i rodzaj wsparcia określone zostały w umowie uczestnictwa w projekcie.  
 
 

§ 6 
Kryteria kwalifikowania osób do projektu 

1. Dzieci: 
1) Kryteria dostępu: 

a) uczęszczanie do przedszkola 
b) chęć udziału dziecka w projekcie (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna) 

2) Kryteria punktowe: 
a) specjalne potrzeby edukacyjne, wymagające uczestnictwa w zajęciach z 

elementami ruchu lub zajęciach na świeżym powietrzu (opinia z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zaleceniami lub inny dokument, 
potwierdzający istnienie SPE, wymagających uczestnictwa w zajęciach z 
elementami ruchu na świeżym powietrzu) – 1 pkt; 

b) brak udziału w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe w 
okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie dokumentów rekrutacyjnych – 1 pkt 
(oświadczenie rodzica/opiekuna); 

c) pisemna opinia wychowawcy/dyrektora uwzględniająca możliwości i potrzeby 
rozwojowe dzieci – 0-3 pkt. 

2. Rodzice/opiekunowie:  
1) Kryteria dostępu: 

a) rodzic/opiekun dziecka biorącego udział w projekcie 
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2) Kryteria punktowe: wnioskodawca planuje objąć wsparciem wszystkich 
rodziców/opiekunów, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w projekcie, dlatego 
jedynym kryterium będzie zgłoszenie swojej gotowości do udziału w projekcie (1 pkt) 
- formularz rekrutacyjny. 

3. Nauczyciele:  
1) Kryteria dostępu: 

a) chęć udziału w projekcie (pisemne oświadczenie) 
b) możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności podczas zajęć (pisemne 

oświadczenie 
2) Kryteria punktowe: 

a) brak uczestnictwa w formach kształcenia lub doskonalenia zawodowego 
nauczycieli dotyczących rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w ciągu 
12 miesięcy poprzedzających złożenie dokumentów rekrutacyjnych (1 pkt) lub 
dłużej (2 pkt) - oświadczenie nauczyciela lub dane własne ośrodka wychowania 
przedszkolnego; 

b) wynagrodzenie poniżej średniego wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolu (1 pkt) 
– oświadczenie nauczyciela lub dane własne ośrodka wychowania przedszkolnego; 

c) pisemna opinia dyrektora (0-2 pkt) 
 
 

§ 7 
Zakończenie rekrutacji 

 
1. Po upływie terminu składania formularzy rekrutacyjnych będą one weryfikowane przez 

Zespół Rekrutacyjny w oparciu o kryteria kwalifikowania osób do projektu.  

2. Formularze rekrutacyjne osób, które nie spełniają kryteriów dostępu będą odrzucane.  

3. Po zakończeniu weryfikacji utworzone zostaną listy rankingowe oraz listy rezerwowe. Z 

uwagi na konieczność ochrony danych osobowych listy rankingowe i listy rezerwowe nie 

są udostępniane do publicznej wiadomości. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną 

poinformowani indywidualnie.  

4. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji ma prawo do wglądu w dokumenty związane z 

oceną jej formularza rekrutacyjnego.  

5. Zespół Rekrutacyjny po zakończeniu weryfikacji sporządza protokół, który podaje się do 

publicznej wiadomości.  

6. W przypadku konieczności może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Przepisy 

niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.  

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu, osoby 

znajdujące się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do projektu. 
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§ 8 
Zakończenie udziału w projekcie 

 
1. Uczestnik kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia realizacji projektu lub z chwilą 

zakończenia udziału w przewidzianych formach wsparcia. 

2. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników projektu w przypadku niewypełniania 

postanowień zawartych w umowie uczestnictwa w projekcie lub naruszenia postanowień 

niniejszego regulaminu.  

3. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje koordynator projektu 

w porozumieniu z Realizatorem. 

 
 
 
 
 

 01-05-2020  /-/ Grzegorz Kowalkowski 
 data  podpis                                                                      
 


