REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych
w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i formy wsparcia w projekcie:
„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”
nr: WND-RPPD.03.01.01-20-0425/19.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie
3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
3. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 279 dzieci (141 dziewczynek,
138 chłopców) z Przedszkoli Miejskich w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej
Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 4,
Przedszkola Miejskiego Nr 6 o zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kompetencji zawodowych 31
nauczycieli (31 kobiet) z w/w placówek poprzez doskonalenie metod i form pracy sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci tych kompetencji w okresie 01.09.2020 r.-30.06.2021 r.
4. Beneficjentem projektu (Wnioskodawcą) jest Miasto Grajewo.
5. Projekt będzie realizowany przez:
➢ Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie, ul. 11- go Listopada 12, 19-200 Grajewo
➢ Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie, ul. I. Krasickiego 2, 19-200 Grajewo
➢ Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie, ul. Ełcka 31, 19-200 Grajewo
➢ Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie, Osiedle Południe 34, 19-200 Grajewo
6. Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
§2
KRYTERIA UCZESTNICTWA
1. Projekt skierowany jest do:
1) Dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021
do Przedszkoli Miejskich w Grajewie, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w tym do:
➢ 60 dzieci (31 dziewczynek, 29 chłopców) z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Grajewie
(z grupy: 4-, 5-, 6- latki);
➢ 71 dzieci (31 dziewczynek, 40 chłopców) z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie
(z grupy: 4-, 5-, 6- latki);
➢ 48 dzieci (23 dziewczynek, 25 chłopców) z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie
(z grupy: 5-, 6- latki);
➢ 100 dzieci (56 dziewczynek, 44 chłopców) z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie
(z grupy: 4-, 5-, 6- latki).
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2) Nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w Przedszkolach Miejskich
w Grajewie, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego (w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego) w tym do:
➢ 6 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Grajewie
➢ 8 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie
➢ 8 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie
➢ 9 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie
2. Liczba dzieci i nauczycieli objętych projektem oraz zakres wsparcia wynika z diagnozy potrzeb,
przeprowadzonej w czterech Przedszkolach Miejskich w Grajewie przez kadrę pedagogiczną
na etapie przygotowania wniosku oraz zatwierdzonej przez organ prowadzący.
§3
PROCEDURY REKRUTACJI
1. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji w oparciu o dokumenty
rekrutacyjne dostępne w siedzibie Realizatorów projektu oraz na stronach internetowych Przedszkoli
Miejskich w Grajewie.
2. Rekrutacja dzieci i nauczycieli do projektu prowadzona będzie w terminie od 14.09.2020 r.
do 28.09.2020 r. w Przedszkolach Miejskich w Grajewie.
3. Rekrutację poprzedzą działania promocyjno-informacyjne o możliwościach skorzystania
z udziału w projekcie (ulotki informacyjno-rekrutacyjne; informacja o prowadzonej rekrutacji
do projektu na stronach www. przedszkoli). Informacja o realizowanym projekcie przekazywana
będzie również podczas zebrań grupowych z rodzicami dzieci i/lub spotkań indywidualnych.
4. Procedura rekrutacji obejmuje wypełnienie i złożenie do Dyrektorów Przedszkoli – Realizatorów
projektu, poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych tj. Formularz
zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu.
5. REKRUTACJA DZIECI:
a) zgłoszenie do udziału w projekcie – wypełnienie, podpisanie przez rodzica/ opiekuna
prawnego dziecka Formularza zgłoszeniowego dziecka – załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) weryfikacja zgłoszeń, utworzenie listy dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie
z podziałem na grupy przez Komisję Rekrutacyjną (kierownik projektu, dyrektorzy
Przedszkoli Miejskich w Grajewie oraz nauczyciele grup przedszkolnych);
c) poinformowanie rodziców o I - wszym terminie zajęć: strona www Przedszkoli;
d) podpisanie (z dniem przystąpienia do pierwszej formy wsparcia) przez rodzica/ opiekuna
prawnego dziecka zakwalifikowanego do udziału w projekcie wymaganych dokumentów:
Deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie– załącznik nr 2 do Regulaminu oraz
Oświadczenia uczestnika projektu – załącznik nr 3 do Regulaminu;
e) w przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych udziałem w projekcie zostanie
utworzona lista rezerwowa.
f) w przypadku pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby dzieci do udziału
w projekcie nastąpi przedłużenie rekrutacji do określonej daty – w tym przypadku zostanie
opublikowany stosowny komunikat na stronie Przedszkoli. Odbędą się dodatkowe spotkania
rekrutacyjne oraz przeprowadzone będą bezpośrednie rozmowy z rodzicami /opiekunami
prawnymi potencjalnych uczestników.
g) z uwagi na wiek uczestników wszystkie dokumenty niezbędne do przystąpienia dziecka
do udziału w projekcie podpisywane są przez rodziców/opiekunów prawnych, którzy
wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie i biorą pełną odpowiedzialność
za podjęcie tej decyzji.
h) proces rekrutacji dzieci zakończy się sporządzeniem protokołu wraz z listą dzieci
zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
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6. REKRUTACJA NAUCZYCIELI:
a) zgłoszenie do udziału w projekcie – wypełnienie, podpisanie przez nauczyciela Formularza
zgłoszeniowego dla nauczyciela – załącznik nr 4 do Regulaminu,
b) wybór nauczycieli do udziału w projekcie przez dyrektora danego Przedszkola na podstawie
złożonych Formularzy zgłoszeniowych,
c) informacja o zakwalifikowaniu nauczyciela do udziału w projekcie;
d) podpisanie (z dniem przystąpienia do pierwszej formy wsparcia) przez nauczycieli
zakwalifikowanych do udziału w projekcie wymaganych dokumentów: Deklaracji
uczestnictwa nauczyciela w projekcie– załącznik nr 5 do Regulaminu oraz Oświadczenia
uczestnika projektu – załącznik nr 3 do Regulaminu;
e) w przypadku, gdy liczba nauczycieli chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę
dostępnych miejsc sporządzona zostanie lista rezerwowa;
f) w przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowanie nauczycieli udziałem w projekcie,
dyrektor danego Przedszkola przeprowadzi działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy
zachęcające nauczyciela do udziału w projekcie) oraz/lub dodatkową rekrutację;
g) proces rekrutacji nauczycieli zakończy się sporządzeniem protokołu wraz z listą nauczycieli
zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
7. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi, stanowią dokumentację projektową.
8. Nadzór nad etapami rekrutacji dzieci i nauczycieli pełnić będzie Kierownik projektu oraz
Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich w Grajewie.
§4
FORMY WSPARCIA OFEROWANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla:
1. DZIECI:
1) Kółko matematyczne z elementami kodowania i robotyki dla dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Grajewie.
Zajęcia skierowane do 60 dzieci (31 dziewczynek, 29 chłopców) w wieku przedszkolnym z grup
4-5-6 latków uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Grajewie.
Odbywać się będą w 3 grupach: 4-latki (2 gr. A i B), 5-latki (gr. A i B), 6-latki (2 gr. A i B) w salach
przedszkolnych poza podstawą programową.
Gr. A i B z gr. 4 latków zrealizują łącznie 2 godz. w ciągu tyg. (każda 1 godz. w tyg. 4 x po 15 min.).
Gr. A i B z gr. 5-6 latków zrealizują łącznie 2 godz. w ciągu tyg. (każda 1 godz. w tyg. 2 x po 30
min.). Każda grupa zrealizuje 60 godz. w okresie od XI.2020 r. do VI.2021 r.
2) Kółko matematyczne z elementami kodowania i robotyki dla dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 2 w Grajewie.
Zajęcia skierowane do 71 dzieci (31 dziewczynek, 40 chłopców) w wieku przedszkolnym z grup
4-5-6 latków uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Grajewie.
Odbywać się będą w 3 grupach: 4-latki (2 gr. A i B); 5-latki (gr. A i B) 6-latki (2 gr. A i B) w salach
przedszkolnych poza podstawą programową.
Gr. A i B z gr. 4 latków zrealizują łącznie 2 godz. w ciągu tyg. (każda 1 godz. w tyg. 4 x po 15 min.).
Gr. A i B z gr. 5-6 latków zrealizują łącznie 2 godz. w ciągu tyg. (każda 1 godz. w tyg. 2 x po 30 min).
Każda grupa zrealizuje 60 godz. w okresie od XI.2020 r. do VI.2021 r.
3) Kółko matematyczne z elementami kodowania i robotyki dla dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 4 w Grajewie.
Zajęcia skierowane do 48 dzieci (23 dziewczynek, 25 chłopców) w wieku przedszkolnym z grup
5-6 latków uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Miejskiego Nr 4
w Grajewie.
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Odbywać się będą w 2 grupach: 5-latki (gr. A i B) 6-latki (2 gr. A i B) w salach przedszkolnych poza
podstawą programową.
Gr. A i B zrealizują łącznie 2 godz. w ciągu tyg. (każda 1 godz. w tyg. 2 x po 30 min).
Każda grupa zrealizuje 60 godz. w okresie od XI.2020 r. do VI.2021 r.
4) Kółko matematyczne z elementami kodowania i robotyki dla dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 6 w Grajewie.
Zajęcia skierowane do 100 dzieci (56 dziewczynek, 44 chłopców) w wieku przedszkolnym z grup
4-5-6 latków uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Miejskiego Nr 6
w Grajewie.
Odbywać się będą w 3 grupach: 4-latki (2 gr. A i 2 gr. B), 5-latki (gr. A i B), 6-latki (2 gr. A i B)
w salach przedszkolnych poza podstawą programową.
Gr. A i B z gr. 4 latków zrealizują łącznie 2 godz. w ciągu tyg. (każda 1 godz. w tyg. 4 x po 15 min.).
Gr. A i B z gr. 5-6 latków zrealizują łącznie 2 godz. w ciągu tyg. (każda 1 godz. w tyg. 2 x po 30
min.). Każda grupa zrealizuje 60 godz. w okresie od XI.2020 r. do VI.2021 r.
2. NAUCZYCIELI:
1) Szkolenie doskonalące pn. Jeden, dwa, trzy... liczysz Ty - froeblowskie zabawy
matematyczne.
Skierowane do 31 nauczycieli (31 kobiet) zatrudnionych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie,
chcących podnieść swoje kompetencje/umiejętności z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci
kompetencji kluczowych. Odbywać się będzie w 2 grupach liczących 15 – 16 nauczycieli. Każda
grupa zrealizuje 4 godz. dydaktyczne. Łącznie 8 godz. Termin realizacji: X. 2020 r.
2) Szkolenie doskonalące pn. Wiatrak matematyczny – innowacyjne narzędzie i metoda
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Skierowane do 31 nauczycieli (31 kobiet) zatrudnionych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie,
chcących podnieść swoje kompetencje/umiejętności z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci
kompetencji kluczowych. Odbywać się będzie w jednej grupie - 4 godziny dydaktyczne. Termin
realizacji: X. 2020 r.
3) Szkolenie doskonalące pn. Kodowanie na dywanie plus i Tik na zajęciach
Skierowane do 31 nauczycieli (31 kobiet) zatrudnionych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie,
chcących podnieść swoje kompetencje/umiejętności z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci
kompetencji kluczowych. Odbywać się będzie w 2 grupach liczących 15 – 16 nauczycieli. Każda
grupa zrealizuje 8 godz. dydaktycznych. Łącznie 16 godz. Termin realizacji: X. 2020 r.
§5
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnicy mają prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału
w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia.
2. Uczestnik projektu – dziecko, zobowiązane jest do:
a) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
b) regularnego uczestniczenia w zajęciach projektowych, w co najmniej 70% godzin zajęć.
Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego
i odnotowana w dzienniku zajęć. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności
spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
c) bieżącego informowania Realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy udział w projekcie
3. Zobowiązania, o których mowa w § 5 pkt. 2 a, c wykonuje w imieniu dziecka rodzic/ opiekun
prawny.
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4. Uczestnik Projektu – nauczyciel, zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
b) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem,
c) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
d) wypełniania testów umiejętności dla celów monitorowania projektu oraz wszelkich
dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania,
e) odbioru zaświadczeń/certyfikatów oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych
listach,
f) bieżącego informowania Realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
udział w projekcie.
§6
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w przypadkach uzasadnionych
i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub zdarzeń losowych i z zasady nie może być znana
w momencie przystąpienia uczestnika do projektu.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu/rodzic/opiekun prawny
ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji.
§7
MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Prowadzący zajęcia monitorować będą osiągnięcia dzieci na zajęciach za pomocą:
a) ARKUSZU OCENY UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – karty obserwacji umiejętności
zawierającej imię i nazwisko dziecka, badane umiejętności oraz stopień opanowania
wskazanych umiejętności wraz z:
b) INFORMACJĄ PODSUMOWUJĄCĄ EFEKTY UDZIAŁU DZIECI W ZAJĘCIACH.
Arkusz oceny umiejętności każdego dziecka zostanie zastosowany przez prowadzącego
na rozpoczęciu zajęć oraz na końcu realizacji zajęć w danej grupie.
Informacja podsumowująca efekty udziału dzieci w zajęciach w danej grupie zostanie sporządzana
przez prowadzącego zajęcia co kwartał w okresie realizacji zajęć i przekazywana kierownikowi
projektu
c) OCENY OPISOWEJ DZIECKA, ujmując w niej wszystkie istotne osiągnięcia każdego
dziecka, biorącego udział w zajęciach.
Ocena opisowa każdego dziecka zostanie sporządzona przez prowadzącego na końcu realizacji zajęć
w danej grupie.
2. Prowadzący szkolenie zobowiązany będzie do pomiaru faktu nabycia kompetencji przez
nauczycieli - zgodnie z poniższym wzorcem.
Fakt nabycia kompetencji uzyskanych przez nauczycieli w wyniku uczestnictwa w szkoleniach
weryfikowany będzie w ramach następujących etapów:
a) ETAP I – Zakres (zakres szkolenia oraz grupy docelowej objętej wsparciem), który będzie
poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec (zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonego szkolenia ),
c) ETAP III – Ocena (przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny
po zakończeniu szkolenia ),
d) ETAP IV – Porównanie (porównanie uzyskanych wyników etapu III, tj. oceny z przyjętymi
wymaganiami określonymi na etapie II efektami uczenia się po zakończeniu szkolenia).
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do 30.06.2021 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne unijne.
3. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania projektu,
szczególnie w przypadku, jeżeli zmianie ulegną warunki umowy o dofinansowanie projektu, w tym
wynikające ze zmian przepisów prawa lub wytycznych dotyczących zasad realizacji projektu.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Załącznikami do Regulaminu są:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dziecka
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela
Załącznik nr 5 – Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie
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