
Projekt  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji

§1 Informacje ogólne
1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  Nowe

perspektywy dla  klasycznej  edukacji realizowanym przez ALGIRTAS sp. z o.o. w
partnerstwie  z  Gminą  Ostrówek  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  12:  Edukacja,
kwalifikacje, kompetencje. Działanie 12.1: Edukacja przedszkolna.

2. Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  na  podstawie  umowy  numer  RPLU.12.01.00-06-0023/20
podpisanej  z  Województwem  Lubelskim,  w  imieniu  którego  działa  Zarząd
Województwa Lubelskiego.

3. Realizatorem projektu jest ALGIRTAS sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Ostrówek.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 30 września 2022 roku.
5. Biuro  Projektu  prowadzone  w  okresie  jego  realizacji  mieści  się  w  siedzibie

ALGIRTAS sp. z o.o., ul. Jana Samsonowicza 15/17, 20-485 Lublin.
6. Proces rekrutacji prowadzony będzie w budynku Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-

Kolonia 32, 21-102 Ostrówek.
7. Projekt obejmuje teren gminy wiejskiej Ostrówek.
8. Miejscem realizacji projektu będzie:  Szkoła Podstawowa w Dębicy, Dębica 25, 21-

102 Ostrówek.
9. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie określa:

a. definicje i cele Projektu;
b. zakres i formy wsparcia;
c. zasady rekrutacji do przedszkola w ramach Projektu;
d. uprawnienia i obowiązki uczestników;
e. zasady rezygnacji z Projektu.

§2 Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Projektodawca – firmę ALGIRTAS sp. z o.o., ul. Jana Samsonowicza 15/17, 20-
485 Lublin, realizująca projekt;

b. Partner –  Gminę  Ostrówek,  Ostrówek-Kolonia  32,  21-102  Ostrówek,  będącą
partnerem w projekcie;

c. Projekt –  projekt  pod  tytułem  Nowe  perspektywy  dla  klasycznej  edukacji
realizowany przez Projektodawcę zgodnie z  umową o dofinansowanie  projektu
numer  RPLU.12.01.00-06-0023/20 realizowanego  w ramach,  Osi  Priorytetowej
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12: Edukacja, kwalifikacje, kompetencje. Działanie 12.1: Edukacja przedszkolna.
Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020;

d. Uczestnik  Projektu –  osobę  zakwalifikowaną  do  udziału  w  projekcie  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  niniejszym  dokumencie,  bezpośrednio  korzystającą
z wdrażanej pomocy;

e. Kadra projektu – osoby prowadzące wszystkie zajęcia w ramach projektu;
f. Komisja  Rekrutacyjna –  zespół  powołany  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji,

oceniający  formularze  rekrutacyjne  i  dokonujący  kwalifikacji  Uczestników
Projektu. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: koordynator projektu, dyrektor
przedszkola oraz przedstawiciel Partnera;

g. Koordynator  Projektu –  przedstawiciela  Projektodawcy  odpowiedzialny  za
realizację projektu;

h. Biuro  Projektu –  w  okresie  jego  realizacji  mieści  się  w  budynku  siedziby
ALGIRTAS sp. z o.o., ul. Inżynierska 3 / 211, 20-484 Lublin.

§3 Cele Projektu
1. Celem  głównym Projektu  jest  zwiększenie  dostępu  do  edukacji  przedszkolnej  dla

dzieci  w  wieku  3-6  lat  z  terenu  gminy  wiejskiej  Ostrówek  poprzez  utworzenie
16  nowych  miejsc  w  nowoutworzonym  oddziale  wychowania przedszkolnego  w
okresie 1 września 2021 roku – 30 czerwca 2022 roku,  a także rozszerzenie oferty
edukacyjnej  o  specjalistyczne  zajęcia:  dyżur  logopedyczny,  integrację  sensoryczną
oraz arteterapię realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów.

§4 Zakres i formy wsparcia w Projekcie
1. Projekt obejmuje zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku

3-6 lat  z terenu gminy Ostrówek poprzez utworzenie 16 nowych miejsc w Szkole
Podstawowej w Dębicy w okresie od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku,
a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia: dyżur logopedyczny,
integrację  sensoryczną  oraz  arteterapię,  realizowane  w  celu  wyrównania
stwierdzonych  deficytów.  Niniejszy  projekt  przyczyni  się  do  osiągnięcia  celów
szczegółowych  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego
2014 – 2020. Projekt umożliwi zwiększenie udziału dzieci w wieku 3-6 lat z terenu
Gminy Ostrówek w wysokiej  jakości edukacji  przedszkolnej  oraz przyczyni  się do
zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.
Dzięki  realizacji  projektu  wzrośnie  liczba  dzieci  objętych  w  ramach  programu
dodatkowymi  zajęciami  zwiększającymi  ich  szanse  edukacyjne  w  edukacji
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przedszkolnej o 16 osób. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  2014  –  2020
zostanie sfinansowanych 16 miejsc wychowania przedszkolnego. Zadania: utworzenie
i  doposażenie oddziału w placówce oświatowej i realizacja podstawy programowej
oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych. Na wszystkich etapach Projektu zachowana
jest  polityka  równości  szans  kobiet  i  mężczyzn,  zasada  równości  szans  i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada
zrównoważonego rozwoju.

2. Zadania:
a. Utworzenie i funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego dla 16 dzieci 3-6

letnich w Szkole Podstawowej w Dębicy (1.06.2021–31.08.2022);
b. Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 41 dzieci w Dębicy (01.09.2021-30.06.2022);
c. Utworzenie placów zabaw przy SPD (01.06-31.08.2021).

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się odbywać w terminie od 1 września 2021
roku do 30 czerwca 2022 roku przez 5 dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

4. Udział dzieci w opiece przedszkolnej w ramach Projektu będzie bezpłatny.
5. W  ramach  projektu  zostaną  dostosowane  pomieszczenia  do  prowadzenia  opieki

przedszkolnej oraz zakupione doposażenie przedszkola, sprzęt oraz zabawki i pomoce
dydaktyczne  do  prowadzenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  posiadające
wymagane prawem certyfikaty i atesty dostosowane do wieku i predyspozycji dzieci.

§ 5 Zasady rekrutacji
I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  Nowe
perspektywy  dla  klasycznej  edukacji realizowanym  na  terenie  województwa
lubelskiego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata  2014 – 2020,  Oś priorytetowa 12:  Edukacja,  kwalifikacje,
kompetencje. Działanie 12.1: Edukacja przedszkolna.

2. Realizatorem  Projektu  jest  ALGIRTAS  sp.  z  o.o.  w  partnerstwie  z  Gminą
Ostrówek.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 30 września 2022
roku.

4. Biuro Projektu Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji mieści się w Lublinie,
przy ul. Inżynierska 3 / 211, 20-484 Lublin.

5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją
Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
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6. W  ramach  projektu  wsparciem  zostanie  objętych  16  dzieci  w  wieku  3-6  lat,
zamieszkujących gminę wiejską Ostrówek.

7. Dokumenty  wymagane  od  kandydatów  na  Uczestnika  Projektu  w  procesie
rekrutacji:
a. deklaracja uczestnictwa;
b. oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w Projekcie;
c. oświadczenie o statusie na rynku pracy;
d. oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
e. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych;
f. oświadczenie  rodzica/opiekuna  prawnego  o  byciu  rodziną  niewydolną

wychowawczo;
g. oświadczenie  rodzica/opiekuna  prawnego  o  samotnym  wychowywaniu

dziecka;
h. zaświadczenie od pracodawcy;
i. orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  inny  dokument  poświadczający  stan

zdrowia  Kandydata  potwierdzający  przynależność  do  grupy  osób
niepełnosprawnych (w przypadku osób niepełnosprawnych).

II. Kryteria uczestnictwa w Projekcie.
1. Profil Uczestnika Projektu: Projekt skierowany jest do 16 dzieci w wieku 3-6 lat,

zamieszkujących na terenie gminy wiejskiej Ostrówek.
2. Rekrutacja  prowadzona  będzie  zgodnie  z  zasadą  równości  szans  płci

i niedyskryminacji.
3. Rekrutacja  będzie  otwarta,  prowadzona  na  terenie  Gminy  Ostrówek  w  trybie

ciągłym od 15 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.
4. Kryteria rekrutacji:

a. kryteria formalne:
i. dziecko dotychczas nie uczestniczące w wychowaniu przedszkolnym;
ii. dziecko w przedziale wiekowym 3-6 lat;
iii. dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Ostrówek.

b. kryteria dodatkowe/premiujące:
i. dziecko pochodzące z rodziny, w której oboje rodzice/opiekunowie pracują

(3 punkty);
ii. dziecko wychowywane przez jednego z rodziców/opiekunów (4 punkty);
iii. dziecko pochodzące z rodziny niewydolnej wychowawczo (5 punktów);
iv. dziecko  pochodzące  z  rodziny,  w  której  są  osoby  niepełnosprawne

(5 punktów);
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v. dziecko  pochodzące  z  rodziny  o  niskim  dochodzie  na  jednego  członka
rodziny (4 punkty).

5. Kolejność  zgłoszeń  przy  takiej  samej  liczbie  punktów  będzie  weryfikowana
w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego,
zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i oświadczenia.

6. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
a. spełnienie warunków formalnych;
b. zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów

osobiście  w  Biurze  Projektu,  listownie  lub  w  siedzibie  Partnera  –  Gminy
Ostrówek.  Dokumenty  dostępne  są  w  siedzibie  Biura  Projektu,  siedzibie
Partnera oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Dębicy;

c. pozytywne  zakwalifikowanie  przez  Komisję  Rekrutacyjną  w  skład  której
wchodzą: koordynator projektu, dyrektor przedszkola, przedstawiciel Partnera.

7. Złożenie  dokumentów  nie  jest  jednoznaczne  z  zakwalifikowaniem  do
projektu.

8. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.
III. Etapy rekrutacji do projektu

1. Rekrutacja  będzie  otwarta,  prowadzona  na  terenie  Gminy  Ostrówek  w  trybie
ciągłym  od  15  czerwca  2021  roku  do  30  czerwca  2022  roku  –  do  momentu
zrekrutowania 16 dzieci, następnie będzie tworzona lista rezerwowa. W przypadku
niezrekrutowania pełnej liczby osób nabór będzie trwał w trakcie realizacji opieki
przedszkolnej do wyczerpania miejsc.

2. Kandydaci  zobowiązani  są  do  dostarczenia  kompletu  poprawnie  i  czytelnie
wypełnionych  dokumentów  wymienionych  w  §  5  punkt  I:  Informacje  ogólne,
podpunkt  5,  osobiście  do  Biura  Projektu,  siedziby  Partnera  lub  też  pocztą
tradycyjną.  W  przypadku  osób  niepełnosprawnych  Zespół  Projektu  zapewni
pomoc w wypełnieniu i dostarczeniu dokumentów rekrutacyjnych.

3. Powołana  zostanie  Komisja  Rekrutacyjna  w  której  skład  wejdą:  koordynator
projektu, dyrektor przedszkola, przedstawiciel Partnera.

4. Komisja  Rekrutacyjna  będzie  kwalifikować  uczestników  do  projektu  na
podstawie:
a. oceny  formalnej:  kompletność  złożonych  dokumentów  i  uzyskanie  danych

o osobie fizycznej potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych,
przeprowadzenia  ewaluacji  (wypełnienie  wszystkich  wymaganych  pól,
czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych);

b. kwalifikowalność do grupy docelowej weryfikowana na podstawie złożonych
dokumentów.
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5. Kandydaci  będą  informowani  (pocztą  lub  telefonicznie)  o  spełnieniu  bądź  nie
warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości uzupełnienia w przypadku
braków w dokumentach.

6. Szczegóły  przyznawania  punktacji  zostały  opisane  w  §  5  punkt  II  Kryteria
uczestnictwa w Projekcie.

7. Do  projektu  zostaną  zakwalifikowane  osoby  z  największą  liczbą  punktów,
z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Zostanie utworzona lista
podstawowa i rezerwowa Uczestników Projektu.

8. Osoby  zakwalifikowane  do  projektu  zobowiązane  są  złożyć  deklaracje
potwierdzająca  spełnianie  kryteriów  grupy  docelowej  oraz  danych  zawartych
w  formularzu  zgłoszeniowym  na  wzorze  dostarczonym  przez  Organizatora
Projektu  przed  uczestnictwem w pierwszej  formie  wsparcia,  to  jest  przyjęciem
dziecka do placówki przedszkolnej.

9. Osoby  zakwalifikowane  do  projektu  staną  się  Uczestnikami  Projektu  po
podpisaniu  oświadczenia  Uczestnika  o  zgodzie  na  przetwarzanie  danych
osobowych oraz deklaracji potwierdzającej spełnienie kryteriów grupy docelowej.

10. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna.
11. Proces  rekrutacji  zakończony  zostanie  protokołem.  Osoby  zakwalifikowane  do

projektu zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji  telefonicznie lub pocztą
tradycyjną lub e-mail w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

§ 6 Zakres wsparcia
1. W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie

w postaci:
a. utworzenia nowego oddziału przedszkolnego;
b. dyżur logopedyczny;
c. zajęć z integracji sensorycznej;
d. zajęć z arteterapii.

§ 7 Uprawienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnicy  Projektu  zobowiązani  są  do  uczęszczania  do  placówki  przedszkolnej

– szczegóły opieki zostaną zawarte w „REGULAMINIE PRZEDSZKOLA”.
2. Uczestnik  Projektu  zobowiązany  jest  do  bieżącego  informowania  Organizatora

Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział
w projekcie.

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku jednoczesnego
spełnienia dwóch kryteriów:
a. zgłoszenia rezygnacji do Biura Projektu lub Projektodawcy;
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b. rezygnacja  jest  usprawiedliwiona  ważnymi  powodami  osobistymi  lub
zdrowotnymi;

c. zostanie pisemne oświadczenie o rezygnacji z podaniem uzasadnionego powodu
rezygnacji lub przedłoży stosowny dowód potwierdzający konieczność rezygnacji,
na przykład zaświadczenie od lekarza.

§ 8 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. W przypadku rezygnacji  z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się

niezwłocznie dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie
(osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty).

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.

3. Organizator  Projektu  zastrzega  sobie  prawo  do  wykreślenia  Uczestnika  Projektu
z  listy  Uczestników  projektu  w  przypadku  naruszenia  przez  niego  niniejszego
regulaminu.

4. W  przypadku  rezygnacji  lub  skreślenia  Uczestnika  Projektu  z  listy  Uczestników
Projektu  miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

5. Uzasadnioną  przyczyną  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  może  być  na  przykład:
choroba  dziecka.  W  takim  przypadku  uczestnik  zobowiązany  jest  dostarczyć
zaświadczenie  lekarskie  lub  jego  kopię  nie  później  niż  2  tygodnie  od  momentu
rezygnacji.

§ 9 Monitoring i ewaluacja Projektu
1. W  trakcie  realizacji  Projektu  prowadzony  będzie  bieżący  monitoring  i  ewaluacja

zaplanowanych działań.
2. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora,  w tym ankiet
dotyczących oceny i jego rezultatów oraz do dostarczenia.

3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału w badaniach ewaluacyjnych.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie

postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu oraz obowiązujące
wytyczne i zasady w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014 – 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i  polskiego. Ostateczna interpretacja  dokumentów o których mowa
powyżej należy do Realizatora Projektu.
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2. Projektodawca  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  w  niniejszym
Regulaminie, w każdym momencie trwania projektu, w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Aktualna treść Regulamin Projektu dostępna jest w Biurze Projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2021 roku i obowiązuje przez cały

okres trwania projektu.

Załączniki:
1. Załącznik numer 1: deklaracja uczestnictwa w projekcie;
2. Załącznik  numer  2:  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  uczestnictwa  w

Projekcie;
3. Załącznik numer 3: oświadczenie o statusie na rynku pracy;
4. Załącznik  numer  4:  oświadczenie  rodzica/opiekuna  prawnego  o  samotnym

wychowywaniu  dziecka  (każdy  z  rodziców/opiekunów  prawnych  wypełnia
indywidualnie);

5. Załącznik numer 5: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o byciu rodziną
niewydolną wychowawczo (każdy z rodziców/opiekunów prawnych wypełnia
indywidualnie);

6. Załącznik numer 6: oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie
kandydata;

7. Załącznik numer 7: oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych;

8. Zaświadczenie  numer  8:  zaświadczenie  od  pracodawcy  (każdy  z
rodziców/opiekunów prawnych wypełnia indywidualnie).


