
 

Projekt „Przedszkolak otwarty na świat”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  

DZIECI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

pt. „Przedszkolak otwarty na świat” 

 

współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji uczestników projektu, ich 

prawa i obowiązki, a także formy wsparcia przewidziane w ramach projektu.  

 

 

§ 1. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt pt. „Przedszkolak otwarty na świat” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 

Kadry dla gospodarki, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

2. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Judzikach. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r. 

4. Projekt realizowany jest na rzecz Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach. 

5. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 18 dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Olecko, 

podniesienie umiejętności zawodowych, kompetencji, kwalifikacji 4 nauczycielek w zakresie kształtowania 

kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji 

społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, zwiększenie wiedzy 16 rodziców/opiekunów 

wspieranych dzieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci, podniesienie standardu 

wyposażenia ZWP umożliwiającego realizację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. 

6. Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i realizowane będzie przez cały okres jego trwania. 
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§ 2. 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU 

 

1. ZAJĘCIA DLA DZIECI: 

W ramach projektu zaplanowano zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, 

organizacyjnych, metodycznych. Zastosowane zostaną aktywne metody wsparcia, nauczanie przez 

eksperymentowanie i doświadczanie. Wsparcie realizowane będzie w formie zajęć interdyscyplinarnych, 

łączących wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin. 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia skupione na dwóch obszarach: 

1) Kompetentne społecznie i kreatywne dzieci: 

Celem zajęć będzie kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci, szczególnie kompetencji społecznych i 

kreatywności. Zajęcia dodatkowe będą uzupełnieniem treści podstawy programowej i bazować będą na 

naturalnej spontaniczności i aktywności dzieci, ich ciekawości w poznawaniu świata oraz otwartości na nowe 

doświadczenia. Podstawową formą będą zajęcia artystyczne, w tym plastyczne, teatralne. Tworząc, dziecko 

doznaje różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i 

form. Pozytywne przeżycia dopingują do działania, uaktywniają wszystkie funkcje twórcze, wzbogacają jego 

doświadczenia plastyczne, zachęcają do twórczych poszukiwań, niekonwencjonalnych rozwiązań. Dzieci 

tworząc dzieła samodzielnie, odczuwają namiastkę sztuki w sobie, czują się kimś bardzo ważnym, uczą się 

wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię, pobudzają 

fantazję, zachęcają do poszukiwań własnych, oryginalnych rozwiązań. Z pomocą przyjdą również różnego 

rodzaju gry edukacyjne i logiczne, przez co naukę połączymy z dobrą zabawą. Zabawa w teatr to jeden ze 

sposobów na zwiększanie pomysłowości i potencjału twórczego. Przygotowywanie scenki, nauka dialogów, 

tworzenie scenografii i strojów jest fantastyczną zabawą. Prace plastyczne związane z teatralizacją tekstu 

także budzą podziw, szczególnie gdy nauczyciel wskazuje na różne możliwości wykonania, nie podając 

gotowych schematów. 

2) Inicjatywne i przedsiębiorcze dzieci: 

Celem zajęć będzie kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci, szczególnie przedsiębiorczości  

i inicjatywności, rozwój umiejętności w podejmowaniu decyzji oraz radzenia sobie z wyzwaniami 

współczesnego świata i techniki. Treści realizowane będą poprzez zabawę, wycieczkę, rozmowę, spotkania  

z ciekawymi ludźmi, obserwację i pracę w grupie. Poznawanie i wykonywanie czynności z zakresu 

gospodarowania, oszczędzania, finansów, planowania i organizowania pracy przyswajane przez dzieci 

poprzez praktyczną naukę. 
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2. ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA DZIECI: 

W ramach projektu zaplanowano zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z wykorzystaniem nowatorskich 

rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych.  

Celem zajęć Dla naszych dzieci język obcy już nie jest obcy będzie kształtowanie kompetencji kluczowych  

u dzieci w zakresie porozumiewania się w języku obcym poprzez organizację dodatkowych poza podstawa 

programową godzin dydaktycznych z języka angielskiego. Porozumiewanie się w językach obcych opiera się 

na umiejętności rozumienia i wyrażania myśli, uczuć i opisywania zdarzeń w różnych sytuacjach -  

w przedszkolu, w domu, w czasie wolnym, w trakcie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności – zgodnie  

z oczekiwaniami i potrzebami. Polega m.in. na znajomości słownictwa, gramatyki, a także intonacji danego 

języka, znajomości i rozumieniu różnego typu tekstów, świadomości różnych obyczajów obowiązujących  

w danych społecznościach. Program zajęć dostosowany do poziomu dzieci w danej grupie, wykraczający 

poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Nauczyciel na zajęciach będzie stosował interaktywne 

ćwiczenia oparte na współpracy pomiędzy dziećmi oraz korzystał z dodatkowych pomocy naukowych, dzięki 

czemu dzieci zaczną traktować język angielski jako narzędzie do wzajemnego porozumiewania się. Ponadto 

ćwiczenia motywujące dzieci do aktywnego udziału w lekcji, dzięki czemu bardzo szybko przełamią opór 

przed mówieniem w obcym języku. Zajęcia realizowane będą poprzez wprowadzenie dzieci w świat bajek  

i baśni w języku obcym. Poprzez liczne gry i zabawy czy też interaktywnym programom multimedialnym 

dzieci poza porozumiewaniem się w języku obcym rozwijać będą logiczne myślenie i kreatywnie 

współpracować ze sobą w grupie. Uzupełnieniem zajęć będą krótkie filmy edukacyjne, dostosowane  

do wieku i poziomu dzieci. Nauczyciel w oparciu o wprowadzone słownictwo oraz elementy gramatyczne 

wykorzysta na zajęciach gry i zabawy edukacyjne, co pobudzi dzieci do czynnego udziału w lekcji.  

Nauka wierszyków i piosenek pomoże im zapamiętać nowe słówka. 

 

3. WYJAZDY STUDYJNE / WYCIECZKI DLA DZIECI: 

W ramach projektu zaplanowano wyjazdy dla dzieci, związane z danym rodzajem zajęć: 

- dwa wyjazdy dla wszystkich dzieci do teatru/kina mające na celu kształtowanie cech społecznych  

w naturalnych sytuacjach z jasno ustalonymi i przestrzeganymi zasadami postępowania, opartych na 

zasadach wzajemnego szacunku, współpracy, podejmowania wspólnego wysiłku, w celu osiągnięcia 

zamierzonego celu; 

- wyjazd dla dzieci do Ełku do mini fabryki słodyczy Ciuciu Manufaktura słodyczy, gdzie odbędzie się pokaz  

i warsztaty ręcznej produkcji lizaków, dzieci wezmą aktywny udział w produkcji; 

- siedem wyjazdów na Baśniowy Szlak z siedmioma głównymi przystankami (Suwałki, Nowa Wieś, Kopiec, 

Puńsk, Bakałarzewo, Rutka Tartak, Sejny) każdy przystanek to oddzielny wyjazd. Są to ciekawie 

zagospodarowane miejsca wypoczynku, zabawy, rekreacji i edukacji, zwane potocznie Wioskami Bajek. 

Bazują one na twórczości Marii Konopnickiej, legendach regionalnych i wątkach baśniowych.  
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§ 3. 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Projekt zapewnia dostępność oferowanego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na równi z innymi 

uczestnikami wsparcia oraz nie będzie dyskryminował uczestników ze względu na ich niepełnosprawność. 

Dostępność projektu zgodna będzie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd. 

W razie potrzeby zastosowany zostanie Mechanizm Racjonalnych Usprawnień. 

 

§ 4. 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie odbywać się będzie z poszanowaniem szans kobiet i mężczyzn, 

poprzez równy dostęp dzieci obojga płci do planowanego w ramach projektu wsparcia. 

2. Podczas rekrutacji nie będzie dyskryminacji uczestników ze względu na niepełnosprawność. 

3. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych  - 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 

4. Termin rekrutacji trwać będzie od 11 do 25 września 2018 r. 

5. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 3 należy złożyć w wyznaczonym terminie w BIURZE 

PROJEKTU, tj. Szkole Podstawowej w Judzikach. 

6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:  

1) w Biurze projektu; 

2) u dyrektora szkoły; 

3) na stronie internetowej: 

http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

61&Itemid=103.  

7. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych w trakcie 

trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od realizatora projektu.  

8. Procedura kwalifikacyjna: 

1) do udziału w projekcie zakwalifikowane zostanie każde dziecko uczęszczające do Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach, wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie; 

2) przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej w sytuacji niezgłoszenia się do 

projektu, w wyznaczonym terminie, zakładanej liczby dzieci. 

 

http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=103
http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=103
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9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie oraz 

inne niezbędne dokumenty wymagane w procesie kwalifikowalności uczestnika projektu.  

10. Na etapie składania dokumentacji rekrutacyjnej każdy zainteresowany udziałem w projekcie będzie mógł 

wskazać specjalne potrzeby (realizator projektu zobligowany jest do podjęcia ewentualnych działań w celu 

zapewnienia dostępności, również w przypadku  gdy udział w projekcie zadeklaruje osoba  

z niepełnosprawnościami). 

11. Ogłoszenie naboru dzieci do udziału w projekcie następuje poprzez jego zamieszczenie: 

1) na tablicy ogłoszeń szkoły; 

2) na stronie internetowej:  

http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

61&Itemid=103. 

12. Skład komisji rekrutacyjnej: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Koordynator projektu, 

3) Pracownik biurowy ds. projektu. 

 

§ 5. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu na prawo do: 

1) bezpłatnego udziału w planowanym w ramach projektu wsparciu; 

2) podnoszenia swoich kompetencji i postaw poprzez bezpłatny udziału w planowanym 

w ramach projektu wsparciu. 

2. Uczestnik projektu ma obowiązek: 

1) rodzic dziecka zobowiązuje się do przekazywania informacji na temat sytuacji dziecka po opuszczeniu 

projektu; 

2) udziału w badaniach ankietowych lub innych przeprowadzanych w ramach projektu lub w związku  

z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu.  

3. W przypadku braku możliwości wywiązania się z realizacji udziału w projekcie rodzic dziecka zobowiązany 

jest natychmiast poinformować o tym koordynatora projektu. 

 

 

http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=103
http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=103
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§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rodzic dziecka ubiegający się o uczestnictwo w projekcie, poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych, 

akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora projektu.  

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie 

zmiany wymagają formy pisemnej.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mając odpowiednie przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa krajowego i wspólnotowego.  

 

 

Koordynator projektu 


