Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość”
Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci i nauczycieli w przedmiotowym
projekcie. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego
w Białymstoku", nr projektu RPO.03.01.01-20-0159/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje
i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanym przez Miasto Białystok/Przedszkole
Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańskiej 13/4B,
w okresie: od 01.03.2018 do 31.01.2019 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pt.:„ Kreatywne dziecko
inwestycją w przyszłość”, zwanego dalej projektem, który realizowany jest Miasto
Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku w ramach Osi
priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie
3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
2. Celem głównym projektu jest poprawa poziomu funkcjonowania intelektualnego, ruchowego
i psycho-społecznego, rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych
oraz postaw/umiejętności: kreatywności, inicjatywności i pracy zespołowej wśród 55 dzieci,
a także wzrost kompetencji zawodowych 4 nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 41
Integracyjnego w Białymstoku
3. Biuro projektu mieści się w siedzibie przedszkola.
4. Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 r. do 31.01.2019 r.
II. Warunki uczestnictwa i zasady rekrutacji
1. Grupą docelową projektu jest 55 dzieci (25-d2,30-ch) w wieku przedszkolnym określonym
w ustawie o systemie oświaty oraz 4 nauczycieli (4-K) z Przedszkola Samorządowego Nr 41
Integracyjnego w Białymstoku. Grupa docelowa zamieszkuje w mieście na terenie województwa
podlaskiego. Grupa docelowa spełnia wymogi zawarte w Regulaminie konkursu nr RPPD.03.01.01lZ.OO-20-001/16. Dziewczynki/chłopcy uczęszczający do przedszkola są w wieku 3-6 lat,
uczestniczą w edukacji przedszkolnej oraz są nieaktywni zawodowo.
Nauczyciele mają wykształcenie wyższe oraz są osobami zatrudnionymi. Liczba dzieci i nauczycieli
objętych projektem oraz zakres wsparcia wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb Przedszkola
Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku, zatwierdzonej przez organ prowadzący,
opartej na: analizie oferty edukacyjnej, potrzebach rozwojowych dzieci zgłaszanych przez

Projekt pt.: " Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość "; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Miasto
Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku w okresie 01.03.2018-31.01.2019 r.

nauczycieli i rodziców. Przedstawione proporcje płci prezentują rozkład ilościowy (dziewczynek
i chłopców) oraz nie przekładają się na nierówności ze względu na płeć. Przedszkole Samorządowe
Nr 41 Integracyjne w Białymstoku nie posiada danych potwierdzających konieczność szczególnego
wsparcia jednej z płci.
2. Uzasadnieniem objęcia w/w grupy wsparciem jest konieczność:
- wspierania rozwoju dzieci w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
informatycznych;
- wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację zajęć specjalistycznych;
- realizacji zajęć rozwijających kreatywność, inicjatywność, oraz współdziałanie;
- realizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze i informatyczne;
- rozwijania zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ich indywidualnymi
potrzebami; -aktualizowania kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki
specjalnej.
3. Potrzeby oczekiwania:
a) uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola;
b) realizacja zajęć rozwijających u dzieci kompetencje matematyczno-przyrodnicze
i informatyczne;
c) realizacja zajęć rozwijających logiczne myślenie, kreatywności, inicjatywność,
umiejętności współdziałania;
d) wspieranie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami;
e) uatrakcyjnienie zajęć nowoczesnym sprzętem i pomocami edukacyjnymi;
f) szkolenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, wynikające z potrzeb i wymagań
pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat, szczególnie z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
4. Bariery:
a) niewystarczająca ilość środków finansowych w budżecie przedszkola pozwalających
na sfinansowanie zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje matematycznoprzyrodnicze i informatyczne, zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających właściwe
postawy/umiejętności, oczekiwanych przez dzieci i rodziców;
b) zbyt mała ilość środków finansowych w budżecie przedszkola na rozwój bazy dydaktycznej
oraz szkolenia nauczycieli;
c) realizacja szkoleń specjalistycznych poza miejscem pracy/zamieszkania;
d) ograniczone możliwości finansowe nauczycieli na samodzielne finansowanie szkoleń
specjalistycznych.
5. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych
deficytów
są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola.
6. Rekrutacja prowadzona będzie w marcu najpóźniej do 04.04.2018 r. na podstawie
regulaminu
rekrutacji.
7. Zrekrutowanych zostanie 55 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawne
oraz 4 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku.
8. Proporcje K i M objętych projektem wynikają z diagnozy potrzeb przeprowadzonej na etapie
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przygotowania wniosku.
9. W przypadku mniejszego zainteresowania udziałem w projekcie niż zakładane, Wnioskodawca
przeprowadzi dodatkową akcję informacyjną oraz wydłuży rekrutację i przeprowadzi ponowną
rekrutację według przyjętych kryteriów rekrutacji.
10. Plan rekrutacji:
- przygotowanie regulaminu rekrutacji i dokumentacji rekrutacyjnej;
- poinformowanie uczestników/czek o możliwości udziału w projekcie;
- przeprowadzenie rekrutacji wg. przyjętych kryteriów;
- osoby, które spełnią łącznie kryteria formalne oraz kompetencyjne rekrutacji zostaną
zakwalifikowane do projektu -stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej
projektu (wg liczby pkt.);
- ogłoszenie wyników rekrutacji.
11. Kryteria rekrutacji:
formalne:
- zamieszkanie w woj. podlaskim (zgodnie z KC) - kopia dowodu lub inny dokument
potwierdzający zamieszkanie w woj. Podlaskim;
- uczęszczanie/ zatrudnienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 Integracyjnym
w Białymstoku - zaświadczenie o zatrudnieniu/uczęszczaniu do przedszkola wystawione
przez Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku;
- terminowe złożenie dokumentów,
- dokumenty potwierdzające rodzaj/stopień niepełnosprawności w przypadku dzieci
z niepełnosprawnością - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
kompetencyjne:
- zajęcia badawczo-eksperymentalne z programowania i robotyki, rozwijające
zainteresowania- wskazania nauczycieli na podstawie oceny predyspozycji, umiejętności
i zainteresowań poszczególnych dzieci uczęszczających do przedszkola;
- zajęcia specjalistyczne- rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o diagnozę potrzeb
dzieci, dokonana zostanie kwalifikacja uczestników/-czek przydzielając im formy pomocy
wynikające z poziomu ich funkcjonowania;
- zgłoszenia nauczycieli na szkolenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami w zakresie
rozwoju kompetencji zawodowych,
- opinia nauczyciela zawierająca analizę predyspozycji, umiejętności i zainteresowań;
- opinia nauczyciela uwzględniająca poziom funkcjonowania dziecka i zakres koniecznego
wsparcia;
- skierowanie na szkolenia zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.
12. Kryteria kompetencyjne w w/w tiretach 4 i 5 będą oceniane w skali 1-10 punktów.
13. Rekrutacja nauczycieli będzie odbywała się wg. kryterium - wysokość średnich zarobków
na członka rodziny nauczyciela zgłaszającego się na szkolenie.

Projekt pt.: " Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość "; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Miasto
Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku w okresie 01.03.2018-31.01.2019 r.

III. Zadania projektu
1. Zajęciami dodatkowymi w ramach projektu m.in. to:
- zajęcia rozwijające zainteresowania: „Sztuki dekoratorskie na co dzień” - 40 h/gr, 2 gr. oraz
„Klub gier planszowych” - 40 h/gr, 2 gr.
- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze i informatyczne: „Warsztaty
badawczo-eksperymentalne” - 32 h/gr, 2 gr. i „Programowanie i robotyka” - 32 h/gr, 2 gr.
- zajęcia specjalistyczne: „Aktywny trening słuchowy Neuroflow” - 10 dzieci - 12 h, „TUS” 32 h/gr, 8 gr. oraz „Zajęcia ruchowe” - 32 h/gr, 3 gr.
- szkolenia nauczycieli: „TUS” - 2 os., „VB-MAPP” - 2 os. oraz „Aktywny trening słuchowy
Neuroflow” - 2 os.
2. Realizacja wsparcia (w tym zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolenia dla
nauczycieli) wynika z diagnozy potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego
w Białymstoku przeprowadzonej przez PS Nr 41 oraz przez organ prowadzący.
3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany zakresu oferowanych zajęć/szkoleń.
IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie
1. Przedstawiciel ustawowy (Rodzic/opiekun) zobowiązany jest do: - zapewnienia by dziecko
uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach, poza godzinami wypełniania
podstawy edukacyjnej.
2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie przez dziecko, poza
udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, Rodzic/Opiekun zobowiązany
jest do zwrotu otrzymanych materiałów oraz pomocy w znalezieniu innej osoby na miejsce
dziecka.
V. Monitoring uczestników projektu
1. Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów będzie monitorowany w oparciu o ankiety
ewaluacyjne wypełniane przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
2. Potwierdzeniem otrzymanego wsparcia jest dokumentacja opracowana przez kadrę
Przedszkola i zatwierdzona przez Koordynatora projektu (listy obecności dzieci, dzienniki zajęć).
VI. Postanowienia końcowe
1. Złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Samorządowe Przedszkole Nr 41 Integracyjne w Białymstoku zapewnia zaplecze lokalowe,
kadrowe i techniczne, niezbędne do należytej realizacji projektu.
Białystok, marzec 2018 r.
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