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Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza” 

Zespół Szkół w Tryńczy / Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Utworzenie 

nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru  nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-
011/16 w ramach Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie Działanie nr 9.1 
Rozwój edukacji przedszkolnej, Numer wniosku: WND-RPPK.09.01.00-18-0084/16, 
zwany w dalszej części Projektem. 

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

3. Projekt realizowany jest przez Gminę Tryńcza w okresie: 01.08.2017 r. – 31.07.2018 r. 
4. Informacje o realizowanym projekcie, możliwości, warunkach udziału w projekcie, wymaganych 

dokumentach rekrutacyjnych i terminach rekrutacji do projektu przekazywane są: 
a) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tryńcza, 
b) w placówkach szkolnych na terenie Gminy Tryńcza, 
c) na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach, 
d) na stronie internetowej Urzędu Gminy Tryńcza, 
e) poprzez portal społecznościowy. 

5. Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa: 
1) cele i założenia projektu; 
2) zakres i formy wsparcia; 
3) kryteria rekrutacji uczestników projektu oraz warunki ich uczestnictwa  

w projekcie; 
4) uprawnienia i obowiązki uczestników; 
5)  zasady monitoringu i kontroli; 
6) postanowienia końcowe. 

 
§2 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
1.  Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 

Tryńcza o 40 nowoutworzonych miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkujących na terenie 
Gminy Tryńcza. 

2. Wskaźniki realizacji celu: 
1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 40, 
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2) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 40, 

 
§ 3 

ZAKRES I FORMY WSPARCIA 
1. Projekt obejmuje wsparcie dla 40 dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkujących w miejscowości 

Tryńcza, Głogowiec, Gniewczyna Tryniecka, Gniewczyna Łańcucka, Ubieszyn, Wólka Małkowa, 
Wólka Ogryzkowa, Gorzyce i Jagiełła na terenie Gminy Tryńcza (powiat przeworski, województwo 
podkarpackie): 

1) zajęcia wychowania przedszkolnego; 
2) zajęcia dodatkowe: 
a) zajęcia z logopedii; 
b) zajęcia z pedagogiem; 
c) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 

 
2. Dopuszcza się udział tego samego dziecka w więcej niż jednej formie wsparcia. 

 

§4 
KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
1. Projekt skierowany jest do 40 dzieci w wieku 3-5 lat, w tym: 

- w Zespole Szkół w Tryńczy zrekrutowanych zostanie 20 dzieci   
- w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej zrekrutowanych zostanie 20 dzieci 

2. Rekrutacja dzieci do Projektu przeprowadzona zostanie w sposób bezstronny, na podstawie 
niniejszego regulaminu uwzględniającego zasady horyzontalne równych szans, niedyskryminacji, 
zasady równości szans i płci oraz zapewnienia wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.  

3. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. 
do godz. 15.00. 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie. 
5. W przypadku niewykorzystania w zaplanowanym procesie rekrutacji wszystkich wolnych miejsc, 

Gmina Tryńcza zastrzega sobie możliwość wskazania kolejnych terminów rekrutacji. 
6. Listy dzieci zakwalifikowanych do Projektu oraz listy rezerwowe zostaną wywieszone na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tryńczy, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza oraz odpowiednio 
w Zespole Szkół w Tryńczy i Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. 

7. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  
w Urzędzie Gminy Tryńcza, Sekretariat, pokój nr 11, 37-204 Tryńcza 127 – od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Tryńcza. 

8. W realizacji projektu mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-5 lat, które nie są objęte edukacją 
przedszkolną. 

9. Podstawą zakwalifikowania dziecka do Projektu będzie spełnienie kryteriów formalnych:  
1) Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Tryńcza (potwierdzone oświadczeniem rodziców 

lub prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania kandydata) 
2) Kandydat osiągnął wiek uprawniający do korzystania z wychowania przedszkolnego (odpis aktu 

urodzenia dziecka) 
10. Merytoryczne kryteria rekrutacyjne z wagą punktową:  
1) Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności – 50 pkt. (potwierdzone orzeczeniem 

o niepełnosprawności) 
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2) Kandydat posiadający udokumentowane potrzeby w zakresie korzystania ze wsparcia logopedy, 
pedagoga, gimnastyki korekcyjnej – 40 pkt. (potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub innej właściwej instytucji) 

3) Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej – 10 pkt. (potwierdzone oświadczeniem) 
4) Kandydat z rodziny o niskim dochodzie (określonym zgodnie z odrębnymi przepisami) – 10 pkt. 

(potwierdzone oświadczeniem) 
5) Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie 

wychowujący kandydata pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt. (potwierdzone oświadczeniem rodziców 
o zatrudnieniu, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej 
lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym; oświadczeniem o samotnym wychowywaniu 
kandydata) 

 
 

11. Po zakończeniu rekrutacji przygotowana zostanie lista kandydatów zgodnie z uzyskaną łączną liczbą 
punktów. 

12. W przypadku tej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
13. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów przez rodziców 

dziecka/opiekunów prawnych: 
1) Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1a (dla oddziału przedszkolnego w ZS 

w Tryńczy) lub załącznik nr 1b (dla oddziału przedszkolnego w ZS w Gniewczynie Łańcuckiej) 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, stanowiące 
załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

3) Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych wskazanych w § 4 
pkt. 11 niniejszego Regulaminu (jeżeli dotyczy). 

14. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu 
rekrutacyjnym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

15. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach rekrutacyjnych członek komisji rekrutacyjnej 
zwraca się telefonicznie do rodziców/opiekunów prawnych dziecka z prośbą o ich uzupełnienie. 

16. Komisja dokonując rekrutacji sporządzi listy dzieci zakwalifikowanych do projektu, w przypadku 
większej liczby chętnych – sporządzona zostanie lista rezerwowa – oddzielnie dla każdego oddziału 
przedszkolnego. 

17. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane będą w przypadku wolnych miejsc, jeżeli 
rodzice/opiekunowie prawni, po otrzymaniu informacji o takiej możliwości, potwierdzą chęć 
uczestnictwa swojego dziecka w Projekcie oraz spełnione będą warunki określone  
w Regulaminie. 

 
 

§5 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Każdy Beneficjent ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie  „Utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w Gminie Tryńcza”. 

2. Zajęcia wychowania przedszkolnego dla dzieci odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku 
do piątku przez 5 godzin dziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie 
z kalendarzem na rok szkolny 2017/2018. 

3. W trakcie realizacji Projektu dzieci mają zapewnione bezpłatne wyżywienie (zgodnie  
z budżetem projektu), pomoce naukowe i dydaktyczne. 
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4. Dla dzieci uczestniczących w realizacji Projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia 
dodatkowe. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci obowiązani są do: 
1) wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, 
2) przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, 
3) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Projektu, 
4)  regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych dla dzieci i rodziców, przewidzianych 

programem i harmonogramem zajęć dodatkowych. 
6. Rodzic/prawny opiekun dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku 

oraz wizerunku dziecka na niekomercyjne potrzeby Projektu, w szczególności na zdjęciach i filmach 
zamieszczanych wyłącznie w materiałach informacyjnych i promujących Projekt oraz działalność 
oddziału przedszkolnego, wypełniając załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie. 

7. Rodzic/prawny opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych  
oraz dziecka na potrzeby realizacji Projektu zgodnie z zapisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

8. Dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie ma obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach. 
9. Usprawiedliwione będą nieobecności uczniów spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami 

losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami.  
10. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa 

w projekcie.  
11. Dzieci biorące udział w projekcie i ich rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do udziału 

w badaniach monitorujących przebieg projektu i poziom zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów 
oraz do udzielania opinii dotyczących projektu. 

12. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w Projekcie Rodzic/opiekun prawny dziecka jest 
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Zespołu Szkół w Tryńczy 
lub Dyrektora Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej, w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniem. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 
w szczególnych sytuacjach uniemożliwiających dziecku uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, 
zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), po złożeniu pisemnego oświadczenia 
o rezygnacji i jej przyczynach, w najwcześniejszym możliwym terminie.  

14. Na miejsce osoby skreślonej z listy uczestników projektu lub rezygnującej ze wsparcia zostaje 
zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w przypadku braku takich osób prowadzona 
jest dodatkowa rekrutacja. 

 
§6 

ZASADY MONITORINGU I KONTROLI 
1. Za bieżące monitorowanie postępu rzeczowo- finansowego Projektu odpowiadał będzie 

Koordynator Projektu (ocena i monitoring projektu). Hospitacje w trakcie trwania projektu 
pozwolą zapewnić odpowiednie monitorowanie Projektu oraz działania ewaluacyjne których 
zadaniem będzie m.in. bieżące weryfikowanie postępu Projektu.  

2. Monitoring obejmował będzie również badanie satysfakcji uczestników Projektu oraz ocenę 
zrealizowanych działań. 

3. Rodzic/prawny opiekun dziecka zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania wszelkich 
informacji oraz udostępniania wszelkich dokumentów związanych z uczestnictwem  
w Projekcie na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym 
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do przeprowadzania kontroli i zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wersja regulaminu z dnia 10.08.2017r. 
2. Regulamin został opracowany przez Koordynatora Projektu przy współpracy z Dyrektorem Zespołu 

Szkół w Tryńczy oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. 
3. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 
programowych. 

4.  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
 

 

 

 

Załączniki: 

1a. Formularz rekrutacyjny dla oddziału przedszkolnego w ZS w Tryńczy 

1b. Formularz rekrutacyjny dla oddziału przedszkolnego w ZS w Gniewczynie Łańcuckiej 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 


