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REGULAMIN DOTYCZĄCY UDZIAŁU RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH W PROJEKCIE:  

„Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą” 

 
§1  Informacje o projekcie 

1. Projekt pn. „Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o 
czym marzą!” (nr RPWM.02.01.00-28-0095/17-00) realizowany jest 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 
Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnikiem/czką projektu jest: 

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY dziecka w wieku przedszkolnym  tj. 2,5 - 6 
lat  (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) uczęszczającego do Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Sząbruku lub Biesalu lub Gietrzwałdzie.  

3. Beneficjentem jest Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 
Gietrzwałd 

4. Okres realizacji projektu trwa od :  01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. 
5. Biuro Projektu znajduje się Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie ul. 

Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd, dane kontaktowe: email: 
kreatywne.przedszkolaki@gietrzwald.pl, tel. tel. 89 524 19 00 

6. Instytucja Zarządzająca RPO WiM: Województwo Warmińsko-
Mazurskie z siedzibą w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, 
reprezentowana przez Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie 
projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WiM. 
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§ 2 Rekrutacja uczestników 
1. Do udziału w projekcie ma prawo każdy rodzic/opiekun prawny 

dziecka objętego edukacją przedszkolną w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Biesalu, Gietrzwałdzie lub Sząbruku.  
Kwalifikowalność uczestnika/czki do projektu stwierdza się na 
podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Udział w 
projekcie jest dobrowolny. 

2. W przypadku większej liczby zgłoszeń do projektu niż miejsc, 
decyduje Kryterium Pierwszeństwa: brak świadomości rodzica nt. 
niewłaściwego zachowania dziecka- na podstawie opinii nauczyciela 
edukacji przedszkolnej. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza w dokumentach rekrutacyjnych, że 
kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu tj. jest 
rodzicem dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat objętego edukacją 
przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu lub 
Sząbruku lub Gietrzwałdzie, którego organem prowadzącym jest 
Gmina Gietrzwałd. Uczestnik Projektu zamieszkuje województwo 
warmińsko – mazurskie. 

4. Dokumenty rekrutacyjne jakie należy złożyć to: formularz 
zgłoszeniowy dotyczący udziału w projektu, deklaracja 
uczestnictwa, zgoda na upublicznienie wizerunku, oświadczenie 
Uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez 
Gminę Gietrzwałd. 

5. W przypadku zakwalifikowania rodzica/opiekuna prawnego do 
projektu zostanie podpisana umowa na udział w projekcie. 

6. Dokumenty rekrutacyjne są składane przez Uczestnika/czkę 
Projektu przed rozpoczęciem udziału w projekcie, w terminach 
ustalonych przez Beneficjenta i podanych do wiadomości na 
stronach internetowych poszczególnych Zespołów Szkolno-
Przedszkolnych, na stronie internetowej Beneficjenta, plakatach 
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informacyjnych umieszczonych w poszczególnych Zespołach 
Szkolno-Przedszkolnych. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 
2018/2019 r., uczestniczą w projekcie tylko 1 rok szkolny tj. 
2018/2019. 

8. Rodzice/ opiekunowie prawni zrekrutowani do projektu we 
wrześniu 2019 roku, również uczestniczą w projekcie tylko 1 rok 
szkolny tj.  w 2019/2020. 

9. O zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik/czka projektu zostanie 
poinformowany telefonicznie, drogą elektroniczną- email. 

 
§ 3. Obowiązki Beneficjenta: 

1. Zapewnienie bezpłatnego udziału w projekcie Uczestnikowi/czce 
projektu. Koszt przypadający na jednego uczestnika projektu to 1 
200,61 zł. 

2. Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców – 12 h/1 grupę, zgodnie 
z ustalonym z wykonawcą usługi szkoleniowej harmonogramem 
warsztatów. Miejsce realizacji warsztatów to Zespoły Szkolno-
Przedszkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i w Sząbruku. 

3. By zniwelować barierę uczestnictwa w projekcie tj. opieka nad 
osobą zależną- dziecko/dzieci Beneficjent zapewni opiekę nad 
dziećmi w trakcie trwania warsztatów dla rodziców. 

4. Udostępnienie nieodpłatnie wyposażenia i pomocy edukacyjnych 
zakupionych w ramach projektu.  

5. Prowadzenie dokumentacji projektu, zgodnie z założeniami wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

6. Zapewnienie kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje do 
prowadzenia warsztatów dla osób dorosłych. 

7. Zachowanie poufności wszelkich danych osobowych 
udostępnionych przez Przedstawicieli ustawowych, z zastrzeżeniem 
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potrzeb sprawozdawczości projektu określonego w wymaganiach 
RPO W-M. 

8. Rodzic otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie, 
materiały szkoleniowe związane z tematyką warsztatów. 

9. Informacje nt. realizacji projektu, harmonogramy zajęć są 
umieszczane na stronach internetowych poszczególnych Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych. 

 
§ 4. Obowiązki Uczestnika/czki projektu: 

Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do:  
1. Sumiennego uczestnictwa w zajęciach, wypełnienia testów 

przekazanych przez prowadzącego zajęcia, potwierdzenia swojego 
udziału w warsztatach podpisem na liście obecności.   

2. Zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi 
podczas udziału w projekcie.  

3. Wypełniania anonimowych ankiet oceniających projekt, jeżeli 
takowe będą wymagane. 

4. Udzielania Beneficjentowi informacji niezbędnych dla prawidłowego 
prowadzenia sprawozdawczości projektu. 

 
 

 
 

§ 5. Rezygnacja z udziału w projekcie 
1. Uczestnik/czka projektu może zrezygnować z udziału w projekcie bez 

żadnych konsekwencji prawnych i finansowych, w przypadku 
rezygnacji z opieki nad dzieckiem w oddziale przedszkolnym objętym 
projektem. 
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§ 6. Wykluczenie z projektu 
1. Uczestnik/czka podlega wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie w 

przypadku: 
a) podania fałszywych informacji w złożonej dokumentacji, 
b) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta i może 

ulec zmianie w przypadku stwierdzenia niezgodności z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu, co nie ma wpływu na kryteria 
rekrutacyjne Uczestnika/czki projektu. 

2. Aktualna treść Regulaminu uczestnictwa w projekcie jest dostępna 
na stronie internetowej Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w 
Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku i w biurze projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 października 2018 r. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


