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        Rybnik, 1 września 2013 r. 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„SZCZĘŚLIWA 15. PROGRAM URUCHOMIENIA 15 DODATKOWYCH 

ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLACH W RYBNIKU”  

 

 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Szczęśliwa 15. Program 

uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku” nr 

POKL.09.01.01-24-019/13, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności 

w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

2. Projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik.  

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Rybnika na rzecz uczestników Projektu, 

których w dalszej części regulaminu reprezentują rodzice lub inni opiekunowie prawni 

spełniający warunki uczestnictwa określone w § 3. 

4. Projekt realizowany jest od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących 

realizacji Projektu pozostaje w gestii Miasta Rybnika. 

 

§ 2 

                                                         Założenia Projektu 
 

1 Celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 3, 4 i 5-letnich poprzez 

zwiększenie liczby o 596 chłopców i dziewczynek objętych edukacją przedszkolną  

w Rybniku w okresie 2 lat szkolnych, dzięki uruchomieniu 15 nowych oddziałów. 

Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną osiągnie pułap 84% aplikujących  

do przedszkoli.  

2 Wsparcie kierowane jest do 596 dzieci z 15 przedszkoli tj.: nr 5, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 

22, 25, 32, 35, 37, 39, 43, 47 z dzielnic: Śródmieście, Chwałowice, Boguszowice, 

Gortatowice, Ochojec, Kamień, Zebrzydowice, Niedobczyce, Orzepowice, Rybnicka 

Kuźnia i Maroko-Nowiny. 

3 Cele szczegółowe Projektu: 

a) zapewnienie równego bezpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej 596 

dzieciom w wieku 3-5 lat poprzez otworzenie 15 oddziałów przedszkolnych, 

b) zapewnienie wsparcia 15-stu istniejącym przedszkolom w Rybniku w zakresie 

dostosowania placówek do funkcjonowania dodatkowych oddziałów, 

c) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 3-5 lat w zakresie dysfunkcji 

logopedycznych, 



 

 
 

 

2 
 

d) rozwijanie kompetencji społecznych dzieci 3, 4 i 5-letnich za pomocą  

wycieczek edukacyjnych uwzględniających równość szans kobiet i mężczyzn. 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Podstawą do udziału w Projekcie jest umowa zawarta pomiędzy dyrektorem placówki 

a rodzicem dziecka określająca warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-

wychowawczych. 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

 złożenie przez kandydata zrekrutowanego w naborze elektronicznym w marcu 

2013 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

Projektu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu,  

 zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach w realizowanych 

w ramach projektu (załącznik nr 3). 

 

§ 4 

                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. Każdy uczestników Projektu za zgodą i pośrednictwem opiekuna prawnego ma prawo 

do: 

e) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program, 

f) zgłaszania uwag i oceny zajęć, 

g) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. 

2. Każdy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do: 

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 

b) dopilnowania obecności dziecka na zajęciach, 

c) przedstawienia pisemnego oświadczenia – w przypadku rezygnacji z udziału 

w projekcie. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności dopuszczalne jest 

sporządzenie oświadczenia przez dyrektora placówki, 

d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących 

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu. 

3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny. 

                                                           

§ 5 

                                 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

4. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie – pod warunkiem 

złożenia pisemnej rezygnacji § 4, pkt 2c. 

5. Wypowiedzenie przez rodzica umowy, na podstawie której dziecko korzysta  

z edukacji przedszkolnej, w tym z zajęć edukacyjno-wychowawczych, równoważne 

jest z rezygnacją z udziału w Projekcie. 
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6. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, realizator Projektu przewiduje 

utworzenie listy rezerwowej uczestników. 

7. W przypadku rezygnacji lub usunięcia danego uczestnika z Projektu jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

8. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu 

z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.   

 

                                                       § 6 

Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji 

Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom  

i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 

     § 7 

    Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika 

Projektu w porozumieniu z opiekunem Projektu z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz 

w przedszkolach biorących udział w Projekcie. 

 

 


