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R E G U L A M I N      R E K R U T A C J I 
I     U C Z E S T N I C T W A     W    P R O J E K C I E  

 
„Otwieramy okno na świat - wyrównywanie szans,  
edukacja otwarta na inne kultury i sposoby życia” 

 
 

polegający na utworzeniu 15 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat (w tym 8 dla dziewczynek i 7 dla chłopców),  
wprowadzeniu zajęć dodatkowych dla 36 dzieci (w tym dla 18 dziewczynek i 18 dla chłopców) ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, doskonaleniu umiejętności i kompetencji przez 7 osób z personelu przedszkola w obszarze pedagogiki specjalnej oraz adapta-

cji i doposażeniu pomieszczeń oraz placu zabaw dla dzieci, a także wyposażeniu sal przedszkola w sprzęty i pomoce dydaktyczne 
niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych.  

 
 

§1 
Informacje ogólne 

 
1. Projekt pt. „Otwieramy okno na świat - wyrównywanie szans, edukacja otwarta na inne kultury i sposoby 

życia” (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Europejskie Przedszkole FIGLARZ S.C. z siedzibą przy ul. 

Cieszyńskiej 434; 43-382 Bielsko Biała (zwany dalej Beneficjentem) na podstawie umowy realizacji  

Projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edu-

kacji przedszkolnej – konkurs, zawartej z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-

twa Śląskiego.  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(zwanego dalej EFS). 

3. Czas realizacji projektu: 01.10.2018r. – 31.03.2020r. 

 
§2 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin Projektu (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifi-

kowania uczniów do udziału w Projekcie, procedury postępowania w przypadku rezygnacji z udziału w Pro-

jekcie w trakcie trwania zajęć, a także prawa i obowiązki uczestników projektu. 

2. W realizacji i organizacji zadań w zakresie zarządzania projektem zaangażowane zostaną: 

 a) Koordynator Projektu – Dawid Kotecki 

 b) Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu Projektu – Łukasz Konieczny 

3. Adres do korespondencji w sprawach projektu: figlarz434@gmail.com. 
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§3 
Kryteria kwalifikowalności uczestników 

 
1. Uczestnikiem wsparcia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie może być na dzień przystąpienia do 

Projektu osoba: 

 a) będąca chłopczykiem bądź dziewczynką w wieku 3-4 lat, zamieszkująca teren woj. śląskiego, 

b) będąca chłopczykiem bądź dziewczynką wymagającą uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pro-

wadzonych przez specjalistów,  

c) będąca nauczycielem poszerzającym kompetencje w obszarze edukacji dzieci ze szczególnymi po-

trzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności z autyzmem, zespołem Aspergera, niedosłuchem czy 

afazją motoryczną, 

d) będąca personelem projektu. 

2. Kryteria rekrutacji na nowe miejsca przedszkolne. 

Kryteria formalne: 

- miejsce zamieszkania: miasto Bielsko-Biała - 1 pkt. 

- wiek dziecka: od 3 do 4 lata - 1 pkt. 

Uczestnik musi spełniać kryteria formalne otrzymując minimum 1 pkt. 

Kryteria merytoryczne (dodatkowe): 

- orzeczenie o niepełnosprawności - 5 pkt. 

- oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego - 5 pkt. 

- oświadczenie o rodzinie wielodzietnej - 3 pkt. 

- oświadczenie dotyczące statusu rodziny – niepełna - 3 pkt. 

Na podstawie punktacji stworzona zostanie lista uczestników spełniających kryteria grupy docelowej z przy-

znaną punktacją (od najwyższej do najniższej).  

3. Kryteria rekrutacji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego do nowo utworzonej grupy przedszkolnej: 

Kryteria formalne: 

- wykształcenie wyższe pedagogiczne - 1 pkt. 

Uczestnik musi spełniać kryteria formalne otrzymując minimum 1 pkt. 

Kryteria merytoryczne (dodatkowe): 

- co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 3 pkt. 

- co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami - 3 pkt. 

- posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej - 2 pkt. 

Na podstawie punktacji stworzona zostanie lista z przyznaną punktacją (od najwyższej do najniższej).  

4. Kryteria naboru dla specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe: 

Kryteria formalne: 

- wykształcenie wyższe pedagogiczne - 1 pkt. 
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Uczestnik musi spełniać kryteria formalne otrzymując minimum 1 pkt. 

Kryteria merytoryczne (dodatkowe): 

- co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 3 pkt. 

- co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami - 3 pkt. 

- posiadanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej - 2 pkt. 

Na podstawie punktacji stworzona zostanie lista z przyznaną punktacją (od najwyższej do najniższej).  

5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn, bez 

utrwalania stereotypów.  

 

§4 
Zasady, warunki i tryb rekrutacji 

1. Rekrutacja do wsparcia w ramach Projektu będzie prowadzona w okresie podzielonym na dwa etapy: 

 

  a) etap I od wrzesień 2018r. do marzec 2019r., 

  b) etap II od wrzesień 2019r. do grudzień 2019r. 

 

2. W przypadku niezrekrutowania w wyznaczonych okresach wystarczającej liczby uczestników, rekrutacja 

zostanie przedłużona do czasu zapełnienia dostępnych miejsc. W procesie rekrutacji będzie utworzona lista 

uczestników projektu (UP) zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa (jeżeli będzie taka koniecz-

ność przy dużej liczbie osób wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie) obejmująca minimum 5 miejsc na 

wypadek rezygnacji, któregokolwiek z uczestników zakwalifikowanych.  

3. W przypadku niewyłonienia wymaganej liczby uczestników Beneficjent wyznaczy dodatkowy termin skła-

dania formularzy i przedłuży okres rekrutacji, o czym poinformuje na stronie internetowej.  

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych dokumen-

tów rekrutacyjnych tj:  

 

4.1 Formularz rekrutacyjny, Załącznik nr 1/1a, 

4.2 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Załącznik nr 2/2a, 

4.3 Oświadczenia uczestnika Projektu, Załącznik nr 3/3a,   

4.4 Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji, Załącznik nr 4/4a,  

4.5 Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności, Załącznik nr 5/5a. 

W przypadku osób posiadających Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy dołączyć kseroko-

pię do dokumentów rekrutacyjnych. 

 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 
PROJEKT: „Otwieramy okno na świat – wyrównywanie szans, edukacja otwarta na inne kultury i sposoby życia” 

BENEFICJENT: Europejskie Przedszkole „FIGLARZ” S.C. Dorota Konieczna - Goworowska, Marek Konieczny, Łukasz Konieczny, ul. Cieszyńska 434; 43-382 Bielsko Biała 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.p 

4 

5. Wzory ww. dokumentów dostępne są w siedzibie Beneficjenta Projektu (EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLE  

FIGLARZ S.C. DOROTA KONIECZNA-GOWOROWSKA, MAREK KONIECZNY, ŁUKASZ KONIECZNY ul. Cieszyńska 

434; 43-382 Bielsko Biała) oraz na stronie internetowej projektu www.figlarz.eu w zakładce Projekty unijne.  

6. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan), poczty tradycyjnej lub oso-

biście w Biurze Rekrutacji Projektu w siedzibie Beneficjenta Projektu. 

7. Osoby zakwalifikowane do projektu składający dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) 

zobowiązane są do przekazania oryginałów w formie papierowej na pierwszym  spotkaniu z kadrą projektu. 

8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru będzie Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu Projektu.  

9. Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu Projektu wraz z Koordynatorem Projektu weryfikują pod względem 

formalnym dane zawarte w formularzach rekrutacyjnych i sporządzają listę uczestników Projektu (podsta-

wową i rezerwową). 

10. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji dot. sposobu zakwalifikowania do udziału w Projekcie przez 

Komisję Rekrutacyjną w skład, której wchodzą: Koordynator Projektu, Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu 

Projektu, Dyrektor placówki. 

 
§5 

Zadania realizowane w projekcie 
 

1. Projekt obejmuje kolejno 3 zadania: 

1.1. Utworzenie 15 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie przez okres 12 miesięcy 

działalności bieżącej 15 dodatkowych miejsc 

W celu realizacji zadania zostaną podjęte następujące działania: 

- adaptacja 2 pomieszczeń na potrzeby utworzenia 15 dodatkowych miejsc (okres realizacji do 

28.02.2019r.) 

- zakup i montaż wyposażenia sal (okres realizacji do 31.03.2019r.), 

- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw (okres realizacji do 31.03.2019r.), 

- wyżywienie dla dodatkowej grupy 15 dzieci (w okresie od 01.04.2019r. – 31.03.2020r.), 

- zatrudnienie wychowawcy dla grupy 15 dzieci (w okresie od 01.04.2019r. – 31.03.2020r.), 

- zatrudnienie pomocy wychowawcy dla grupy 15 dzieci (w okresie od 01.04.2019r. – 31.03.2020r.), 

- utrzymanie powierzchni adaptowanej (w okresie od 01.04.2019r. – 31.03.2020r.). 

1.2 Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 

W celu realizacji zadania zostaną podjęte następujące działania: 

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (okres realizacji do 31.03.2019r.), 

- zakup sprzętu do ćwiczeń (okres realizacji do 31.03.2019r.), 

- zaangażowanie specjalistów do realizacji zajęć dodatkowych (w okresie od 01.04.2019r. – 

31.03.2020r.), 
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Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia celu projektu: wyrównanie szans edukacyjnych dla 36 dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację celów szczegółowych: 

- Objęcie 10 dzieci dodatkowymi zajęciami z integracji sensorycznej, 

- Objęcie 14 dzieci dodatkowymi zajęciami terapii mowy, 

- Objęcie 10 dzieci dodatkowymi zajęciami z terapii ruchowej, 

- Objęcie 2 dzieci dodatkowymi zajęciami z surdopedagogiki. 

1.3 Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodo-

wych 9 nauczycieli z personelu przedszkola 

W celu realizacji zadania zostaną podjęte następujące działania dotyczące organizacji studiów i szkoleń dla 

kadry nauczycielskiej przedszkola w zakresie: 

- studia/szkolenie – surdopedagog (dla 1 osoby), 

- studia/szkolenie trener umiejętności społecznych (dla 1 osoby), 

- studia/szkolenie – terapia ręki (dla 1 osoby), 

- szkolenie – trener umiejętności społecznych (dla 2 osób), 

- szkolenie – terapia ręki (dla 2 osób), 

- szkolenie – metoda dobrego startu (dla 1 osoby), 

- szkolenie – ruch rozwijający Veroniki Sherborne (dla 1 osoby). 

 
§6 

RODO 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników projektu oraz osób przez nich wskazanych w 

Dokumentach rekrutacyjnych oraz załącznikach jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 

46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: www.bip.slaskie.pl. 

2. Dane osobowe Uczestników projektu oraz osób przez nich wskazanych w Dokumentach rekrutacyjnych oraz 

załącznikach przetwarzane są w związku z uczestnictwem w projekcie współfinansowanym ze środków 

unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego.  

3. Odbiorcami danych są:  

a) podmiot zarządzający Projektem oraz inne podmioty, którym Beneficjent powierzy przetwarzanie danych, 

wyłącznie w celu realizacji projektu, m.in. w ramach usług hostingowych, informatycznych, prawnych, 

finansowo-księgowych, doradczych i audytowych.  

b) Województwo Śląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL), który stanie się 

ich odrębnych administratorem w momencie ich przekazania przez Beneficjenta, na podstawie obowiązku 

prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).   
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4. Uczestnikom projektu oraz osobom przez nich wskazanym w Dokumentach rekrutacyjnych oraz 

załącznikach przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). W celu skorzystania z przysługujących praw 

proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Administratora. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego i 

załącznikach jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty. Podanie danych wykraczających poza wymagany 

zakres jest dobrowolne i odbywa się za zgodą Oferenta. 

 

 

 

 

Lista załączników do niniejszego Regulaminu: 

Załącznik 1(1a). Formularz rekrutacyjny. 

Załącznik 2(2a). Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 

Załącznik 3(3a). Oświadczenia uczestnika Projektu. 

Załącznik 4(4a). Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji. 

Załącznik 5(5a). Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności. 

 

 

 

Zatwierdzono dnia 01.10.2018r. 
 
 

 Dorota Konieczna Goworowska 
 Łukasz Konieczny 
 Marek Konieczny 
 Właściciele 
 
 

 Ewelina Solowska 
 Dyrektor 
 

 


