
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania

miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w

Gdyni”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3
Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

§1

INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie pn. „GDYŃSKIE SUPER
PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr (umowa nr RPPM.03.01.00-22-0075/20) pn.

„GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania

miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego

w Gdyni”.

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

3) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć grupę docelową projektu (beneficjenta

ostatecznego projektu) tj. osobę biorącą udział i korzystającą ze wsparcia w ramach Projektu.

4) Dziecku/ciach – należy przez to rozumieć dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczące do

szkół/przedszkoli o których mowa w § 3 ust. 1.

5) Nauczycielu/ach – należy przez to rozumieć nauczyciela (mężczyznę) bądź nauczycielkę
(kobietę) wychowania przedszkolnego z szkół/przedszkoli o których mowa w § 3 ust. 1.

6) Koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną w Gminie Miasta
Gdyni do koordynowania prawidłowej realizacji Projektu.

7) Koordynatorze szkolnym – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną
w szkole/przedszkolu przez dyrektora danej szkoły/przedszkola, do koordynowania
prawidłowej realizacji Projektu na poziomie szkoły/przedszkola. Koordynator szkolny będzie
odpowiedzialny za współpracę z Koordynatorem Projektu.

5. Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie
liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.



6. Celami  szczegółowymi Projektu są:
1) wsparcie doskonalące zawodowo nauczycieli (studia podyplomowe, kursy, szkolenia);
2) zwiększenie szans rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
3) dostosowanie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z

niepełnosprawnościami;
4) wsparcie dzieci w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych;
5) wsparcie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w formie spotkań/warsztatów ze

specjalistami;

§2

ZAŁOŻENIA PROJEKTU – OFEROWANE FORMY WSPARCIA

1. Projekt obejmuje szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta

Gdyni:

1) Przedszkole nr 16, ul. Jana z Kolna 29, 81-354 Gdynia;

2) Przedszkole nr 22, ul. Hallera 37, 81-428 Gdynia;

3) Przedszkole nr 25, ul. Necla 14, 81-377 Gdynia;

4) Przedszkole nr 26, ul. Starogardzka 10A, 81-050 Gdynia;

5) Przedszkole nr 30, ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia;

6) Przedszkole nr 44, ul. Tartaczna 4, 81-591 Gdynia;

7) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia;

8) Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia;

9) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia;

10) Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia;

11) Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia;

12) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia.

2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie min. 1026 dzieci, 96 nauczycieli oraz 150
rodziców/opiekunów prawnych.

3. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

1) Zadanie 1: Dostosowanie istniejących miejsc w przedszkolach do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami

a) prace remontowo-wykończeniowe-adaptacyjne w dwóch placówkach w celu utworzenia
sal do terapii integracji sensorycznej wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i pomocy
do terapii integracji sensorycznej;

2) Zadanie 2: Zajęcia dla dzieci wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych

deficytów

a) zajęcia logopedyczne (grupowe / indywidualne)

b) zajęcia socjoterapeutyczne (grupowe / indywidualne)

c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (grupowe / indywidualne)

d) zajęcia gimnastyki korekcyjnej  (grupowe / indywidualne)

e) zajęci integracji sensorycznej  (grupowe / indywidualne)



3) Zadanie 3: Zakup pomocy do zajęć specjalistycznych:

a)   Zakup pomocy do zajęć specjalistycznych – logopedycznych

b)   Zakup pomocy do zajęć specjalistycznych – socjoterapeutycznych

c)   Zakup pomocy do zajęć specjalistycznych – korekcyjno-kompensacyjnych

d)   Zakup pomocy do zajęć specjalistycznych – gimnastyki korekcyjnej

e)   Zakup pomocy do zajęć specjalistycznych – integracji sensorycznej

4) Zadanie 4: Zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności

uniwersalne na rynku pracy

a) Zajęcia matematyczno-logiczne

b) Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne

c) Zajęcia z języka angielskiego

d) Zajęcia naukowo-doświadczalne

e) Zajęcia z legorobotyki

f) Zajęcia taneczne

g) Zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej

h) Zajęcia teatralne

5) Zadanie 5: Zakup sprzętu TIK

a)   Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem

b)   Zakup rzutników

c)   Zakup tablic multimedialnych

d)   Zakup pakietów edukacyjnych do zajęć z legorobotyki

e)   Zakup tabletów do zajęć z legorobotyki

6) Zadanie 6: Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego

a) Studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

b) Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

c) Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania

przedszkolnego

7) Zadanie 7: Zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla rodziców/opiekunów prawnych

a) Warsztaty tematyczne dla rodziców/opiekunów prawnych w zakresie kształtowania

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u dzieci

b) Indywidualne spotkania dla rodziców/opiekunów prawnych ze specjalistami w zakresie

specj. potrzeb dzieci.

5. Zajęcia dla dzieci odbywać się będę na terenie szkoły/przedszkola do której/ego uczęszczają.

6. Działania realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem ustalonym w trakcie

przygotowania i realizacji projektu przez Koordynatora szkolnego z Koordynatorem projektu.



§3

UCZESTNICY PROJEKTU

1. Projekt skierowany jest do:

1) Dzieci w wieku przedszkolnym z szkół/przedszkoli wymienionych w § 2 ust. 1, pkt 1-12.
2) Nauczycieli  oddziałów przedszkolnych z szkół/przedszkoli wymienionych w § 2 ust. 1, pkt

1-12.
3) Rodziców/opiekun prawnych dzieci z szkół/przedszkoli wymienionych w § 2 ust. 1, pkt 1-12.

2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

1) posiada status wychowanka przedszkola lub jest nauczycielem wychowania przedszkolnego

szkoły/przedszkola, o której mowa w § 2 ust. 1, pkt 1-12,

2) jest rodzicem wychowanka przedszkola/szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1, pkt 1-12,

3) jest zainteresowana udziałem w Projekcie,

3) spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie,

4) dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W przypadku nauczycieli, do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią warunki
określone w ust. 2 oraz wskazane zostaną przez dyrektorów szkół m.in. na podstawie osiągnięć
i indywidualnego planu rozwoju pracy nauczyciela.

§ 4

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego dziecka wskazanego w § 3, zainteresowanego
udziałem w projekcie.

2. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem równości szans, w tym
równości płci i jednakowego dostępu.

3. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie
wraz z zakresem danych osobowych i kompletem oświadczeń.

4. Deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z kompletem załączników przyjmowane są przez
Koordynatora szkoły bądź w sekretariatach szkół/przedszkoli uczestniczących w projekcie:

1) Uczestnik projektu – dziecko, zobowiązany jest do złożenia (za pośrednictwem

rodzica/opiekuna prawnego):

a) deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 1;



b) oświadczenia Uczestnika projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”) - Załącznik nr 3a

c) oświadczenia Uczestnika Projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych) - Załącznika nr 4a

d) kwestionariusza danych osobowych Uczestnika projektu - Załącznik nr 5

2) Uczestnik projektu – nauczyciel, zobowiązany jest do złożenia:

a) deklaracji uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 2;

b) oświadczenia Uczestnika projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”) - Załącznik nr 3b;

c) oświadczenia Uczestnika projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych) - Załącznika nr 4b;

d) kwestionariusza danych osobowych Uczestnika projektu - Załącznik nr 5

3) Uczestnik projektu – rodzic, zobowiązany jest do złożenia:

a) deklaracji uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 2a;

b) oświadczenia Uczestnika projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”) - Załącznik nr 3b;

c) kwestionariusza danych osobowych Uczestnika projektu - Załącznik nr 6

5. Złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3
lit. a oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad udziału w projekcie.

6. Jeden uczestnik może brać udział w więcej niż jednych zajęciach/szkoleniach.

7. Do Projektu nie zostaną zakwalifikowane osoby, które:

1) złożą Deklarację uczestnictwa w projekcie o której mowa w ust. 5, na innym druku, niż
przewiduje Projekt,

2) nie złożą Deklaracji uczestnictwa w projekcie, o której mowa w ust. 5,

3) nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

4) nie zgodzą się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w Projekcie i nie

zobowiążą się do jego przestrzegania

5) nie spełnią kryterium kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie.

8. Rekrutację w poszczególnych szkołach/przedszkolach przeprowadzą Koordynatorzy szkolni, we

współpracy z Dyrektorami szkół/przedszkoli oraz przy udziale wychowawców / nauczycieli danej

szkoły/przedszkola, uwzględniając potrzeby dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.



§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Każdy uczestnik Projektu:

1) ma prawo do pełnego udziału w zajęciach do których przystąpił,
2) zobowiązuje się do:

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
b) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji poprzez złożenie podpisu

pod deklaracją uczestnictwa w projekcie,
c) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z

ustalonym harmonogramem zajęć,
d) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, w tym do

udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
d) bieżącego informowania Koordynatora szkolnego o wszystkich zdarzeniach mogących

zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na
zajęciach,

e) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją
Projektu,

f) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,

g) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

2. Nauczyciel biorący udział w studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu, po

ich zakończeniu zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub kserokopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Uczelnię wystawiająca świadectwo.

3. Za kontakt z Uczestnikami projektu i/ lub ich opiekunami prawnymi odpowiada Koordynator

szkolny.

§ 6

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą m.in. wynikać z przyczyn natury
zdrowotnej potwierdzonych przez lekarza lub działania siły wyższej i z zasady nie mogły być
znane przez Uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu lub jego usunięcia, Koordynatorzy szkolni mają
obowiązek zapewnić kolejną osobę do udziału w Projekcie.

§7



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator projektu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

Wykaz Załączników:

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko).

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (nauczyciel).

Załącznik nr 2a Deklaracja uczestnictwa w projekcie (rodzic).

Załącznik nr 3a Oświadczenie Uczestnika Projektu (dziecko) - (wyrażenie zgody na przetwarzanie

danych osobowych w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”).

Załącznik nr 3b Oświadczenie Uczestnika Projektu (nauczyciel/rodzic) - (wyrażenie zgody na

przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata

2014-2020”).

Załącznik nr 4a Oświadczenie Uczestnika Projektu (dziecko) - (wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych).

Załącznik nr 4b Oświadczenie Uczestnika Projektu (nauczyciel) - (wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych).

Załącznik nr 5 Kwestionariusz Danych Osobowych Uczestnika Projekt (dziecko/nauczyciel)

Załącznik nr 6 Kwestionariusz Danych Osobowych Uczestnika Projekt (rodzic)

……………………………………………………………
Data i podpis osoby zatwierdzającej
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