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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

 „Ełckie przedszkolaki na plus”  

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa cele i zakres wsparcia oraz zasady rekrutacji i warunki 

uczestnictwa w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus” zwanego dalej projektem. 

2. Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Ełk z siedzibą w Ełku, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr:  

RPWM.02.01.00-28-0066/17-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla 

gospodarki Działania RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku 

przy ulicy  Armii Krajowej 4, Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku przy ulicy  Juliusza 

Słowackiego 18, Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku przy ulicy Jana Kilińskiego 48, 

Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 6, Miejskie Przedszkole 

„Światełko” w Ełku przy ulicy  Toruńskiej 8A i Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku 

przy ulicy Michała Kajki 8A.  

4. Okres realizacji projektu: 01.08.2018 do 31.07.2020. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Kampania promocyjna zachęcająca do aktywnego zaangażowania w projekcie zostanie 

przeprowadzona w przedszkolach, o których mowa w ust. 3 oraz w Urzędzie Miasta Ełku 

poprzez spotkania informacyjne z rodzicami, informację telefoniczną oraz z wykorzystaniem 

stron internetowych. 
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§ 2. Cel projektu i zakres wsparcia 

 

1. Celem projektu jest:  

a) zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom,  

b) podniesienie standardów usług edukacyjnych poprzez podniesienie funkcjonalności bazy 

dydaktycznej,  

c) wsparcie i wykształcenie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się                  

w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, 

kreatywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, 

teatralnych, tanecznych sportowych, językowych, matematycznych i przyrodniczych,  

d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja dzieci niepełnosprawnych                              

z rówieśnikami, 

e) podniesienie świadomości rodziców na temat wagi kompetencji kluczowych, a także 

specjalnych i zróżnicowanych potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, 

f) promocja opiekuńczej roli mężczyzn. 

2. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

a) Zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach, o których mowa w § 1 ust. 3. 

b) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz społeczne dla 293 dzieci                                                 

w przedszkolach, o których mowa w § 1 ust. 3. 

c) Adaptację, przygotowanie i wykończenie pomieszczenia na potrzeby utworzenia Sali 

Doświadczenia Świata oraz zakup niezbędnego wyposażenia w Miejskim Przedszkolu „Mali 

Odkrywcy” w Ełku przy ulicy Michała Kajki 8A. 

d) Podniesienie świadomości rodziców na temat wagi kompetencji kluczowych. 

e) Podniesienie świadomości rodziców na temat specjalnych i zróżnicowanych potrzeb 

dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. 

f) Promocja opiekuńczej roli mężczyzn. 
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§ 3. Zasady rekrutacji dzieci do projektu 

 

1. Rekrutacja dzieci będzie prowadzona w siedzibie przedszkoli, spośród dzieci do nich 

uczęszczających, jn.: 

a) Miejskiego Przedszkola „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku przy ulicy  Armii Krajowej 

4 dla 70 dzieci, 

b) Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w Ełku przy ulicy  Juliusza Słowackiego 18 dla 

52 dzieci, 

c) Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku przy ulicy Jana Kilińskiego 48 dla 59 

dzieci,  

d) Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 6 dla 20 dzieci,  

e) Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku przy ulicy Toruńskiej 8A dla 72 dzieci, w tym 

dla 3 dzieci niepełnosprawnych,  

f) Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Ełku przy ulicy Michała Kajki 8A dla                         

20 dzieci. 

2. Rekrutacja obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Miasta Ełku. 

3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń będzie utworzona lista rezerwowa. 

4. Przy trudnościach w rekrutacji założonej liczby uczestników lub rezygnacji z udziału                             

w projekcie lub przedszkola, zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa z grupy dzieci 

nierekrutowanych do projektu. 

5. Dokumenty rekrutacyjne dostępną są w siedzibach przedszkoli, o których mowa w § 1 

ust. 3 i na stronach internetowych: www.mpbajka.elk.edu.pl, www.ps3.elk.edu.pl, 

www.swiatelko.elk.pl, www.maliodkrywcy.elk.pl, www.perelka.elk.edu.pl, 

www.ekoludki.elk.edu.pl. 

6. W przypadku rekrutacji dzieci niepełnosprawnych, niepełnosprawność dziecka należy 

potwierdzić kopią orzeczenia. 

7. Zgłoszenie do projektu należy składać osobiście w siedzibie przedszkola, do którego 

dziecko uczęszcza lub w Biurze projektu (Urząd Miasta Ełku, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 

pokój nr  369) w godzinach pracy przedszkola i urzędu. 

http://www.mpbajka.elk.edu.pl/
http://www.ps3.elk.edu.pl/
http://www.swiatelko.elk.pl/
http://www.maliodkrywcy.elk.pl/
http://www.perelka.elk.edu.pl/
http://www.ekoludki.elk.edu.pl/
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8. Termin składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej                             

w siedzibach przedszkoli, do którego uczęszcza dziecko upływa w dniu 7 września 2018 r.                       

o godz. 15:00. 

9. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans                                         

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, równy dostęp dla 

kobiet i mężczyzn. 

10. Zakwalifikowanie dziecka do udziału w projekcie odbędzie się na podstawie 

określonych kryteriów i wag im przypisanych:  

a) uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje dziecka – do 10 pkt (na podstawie arkusza 

obserwacji nauczyciela), 

b) na podstawie arkuszy obserwacji rozwoju dzieci i/lub arkuszy diagnozy gotowości 

szkolnej – do 10 pkt. 

11. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną składającą się pracowników 

przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 3 pracującą pod nadzorem Dyrektorów Przedszkoli                           

i Koordynatora projektu. 

12. O zakwalifikowaniu dziecka na określone zajęcia będą decydowały kryteria i wagi,                          

o których mowa w ust. 10 oraz złożenie wymaganych i kompletnie wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych, o których mowa  w § 5  ust. 1 

 

 

§ 4. Zasady rekrutacji rodziców do projektu 

 

1. Rekrutacja rodziców dzieci biorących w projekcie ma charakter otwarty i będzie 

prowadzona od 3 września 2018 r. w siedzibach przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 3.  

2. Dokumenty rekrutacyjne dostępną są w siedzibach przedszkoli, o których mowa w § 1 

ust. 3 i na stronach internetowych: www.mpbajka.elk.edu.pl, www.ps3.elk.edu.pl, 

www.swiatelko.elk.pl, www.maliodkrywcy.elk.pl, www.perelka.elk.edu.pl, 

www.ekoludki.elk.edu.pl. 

 

http://www.mpbajka.elk.edu.pl/
http://www.ps3.elk.edu.pl/
http://www.swiatelko.elk.pl/
http://www.maliodkrywcy.elk.pl/
http://www.perelka.elk.edu.pl/
http://www.ekoludki.elk.edu.pl/


 

 

5 z 6 
 

 

 

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans                                           

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, równy dostęp dla 

kobiet i mężczyzn. 

4. Rekrutacja rodziców dzieci biorących udział w projekcie odbędzie się na podstawie:  

a) Ankiety określającej oczekiwania rodzica (Załącznik nr 1). 

b) Deklaracji zgody uczestnictwa rodzica w projekcie (Załącznik nr 3). 

5. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną składającą się 

pracowników przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 3 pracującą pod nadzorem Dyrektorów 

Przedszkoli i Koordynatora projektu. 

 

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1.  Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest złożenie kompletnej dokumentacji 

rekrutacyjnej:  

a) Potwierdzenie podpisem przez oboje rodziców, bądź jednego rodzica w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa                        

w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus” (Załącznik nr 2). 

b) Deklaracja zgody uczestnictwa dziecka w projekcie (Załącznik nr 2) podpisana przez oboje 

rodziców, bądź jednego rodzica w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. 

c) Oświadczenie beneficjenta / partnera beneficjenta / członka personelu projektu / 

uczestnika projektu – dziecka podpisane przez oboje jego rodziców, bądź jednego rodzica                       

w przypadku osoby samotnie wychowującej, dotyczące przetwarzania danych osobowych ich 

dziecka (Załącznik nr 4). 

2.  Warunkiem uczestnictwa rodzica w projekcie jest złożenie kompletnej dokumentacji 

rekrutacyjnej:  
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a) Złożenie wypełnionej Ankiety określającej oczekiwania rodziców (Załącznik nr 1). 

b) Potwierdzenie podpisem rodzica uczestniczącego w projekcie zapoznania się                                                 

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus” (Załącznik 

nr 3). 

c) Podpisana Deklaracja zgody uczestnictwa rodzica w projekcie (Załącznik nr 3). 

d) Oświadczenie beneficjenta / partnera beneficjenta / członka personelu projektu / 

uczestnika projektu – rodzica, dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 5). 

 

 

§ 6. Postanowienie końcowe 

 

1. Rodzice zobowiązani są do podawania podczas trwania projektu danych niezbędnych do ewaluacji 

monitoringu. 

2. Przedszkola, których mowa w § 1 ust. 3 zapewniają zaplecze lokalowe, kadrowe i techniczne, 

niezbędne do należytej realizacji projektu. 

3. Regulamin obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Koordynatora Projektu do dnia 

zakończenia realizacji projektu. 

 

 
Załączniki do regulaminu: 

 

Załącznik nr 1:  Ankieta określająca oczekiwania rodziców. 

Załącznik nr 2:  Deklaracja zgody uczestnictwa dziecka w projekcie „Ełckie przedszkolaki na 

plus”. 

Załącznik nr 3 :    Deklaracja zgody uczestnictwa rodzica w projekcie „Ełckie przedszkolaki na plus”. 

Załącznik nr 4 :    Oświadczenie beneficjenta / partnera beneficjenta / członka personelu projektu 

/ uczestnika projektu – dziecka dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik nr 5 :    Oświadczenie beneficjenta / partnera beneficjenta / członka personelu projektu 

/ uczestnika projektu – rodzica dotyczące przetwarzania danych osobowych. 


