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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Równi i zintegrowani 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Równi i zintegrowani. 
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” – projekty konkursowe - Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
3. Projektodawcą jest Gmina Orzesze, a realizatorem Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, 
na podstawie umowy z Samorządem Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji 
Pośredniczącej. 
4. Okres realizacji projektu: 01.08.2009r. – 30.06.2011r. 
5. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:  

a. kryteria uczestnictwa w projekcie 
b. zasady rekrutacji  
c. zasady przyjmowania zgłoszeń 
d. zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach  
e. zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie 

6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 
uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Koordynatora Projektu. 
 
 

 § 2  
SŁOWNIK POJĘĆ  

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  

• Projektodawca/Wnioskodawca – Gmina Orzesze 

• Realizator Projektu – Miejski Zespół Oświaty,  

• Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  

• Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej – 
zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba z 
gminy Orzesze, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,  

• UE – Unia Europejska,  

• EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

• Projekt – „Równi i zintegrowani”,  

• PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  

• Strona internetowa Wnioskodawcy – www.orzesze.pl  

• Biuro Projektu – Miejski Zespół Oświaty, ul. Powstańców 5, 43 – 180 Orzesze  
 

§ 3  
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1. Celem ogólnym projektu jest wsparcie istniejących przedszkoli w wyrównywaniu 
szans edukacyjnych poprzez wydłużenie czasu pracy oddziałów dla dzieci 3-5 lat oraz 
dzieci niepełnosprawnych poprzez stworzenie całodniowego oddziału integracyjnego. 
2. Zakłada się prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie izolacji 
społecznej rodzin dzieci z dysfunkcjami oraz przygotowanie rodziców do stymulowania 
rozwoju każdego dziecka poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i narzędzia. 
3. Realizacja celów szczegółowych: 

a) zaadaptowanie pomieszczeń, wyposażenie i przygotowanie do wydłużonego czasu 
pracy 
b) zaadaptowanie pomieszczeń, wyposażenie i przygotowanie do pracy z dziećmi 
niepełnosprawnymi 
c) zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z lokalną społecznością 
d) podniesienie świadomości rodziców o roli wczesnej edukacji przedszkolnej 
e) rozwijanie w lokalnej społeczności postaw tolerancji, poszanowania godności 
każdego człowieka, 
f) wyposażenie rodziców w wiedzę, umiejętności i narzędzia do stymulowania 
rozwoju własnych dzieci, 
g) wdrożenie do realizacji jednego z najnowocześniejszych na świecie programów 
edukacyjnych „Klucz do uczenia się” (KdU), który został uznany przez „Times” za 
przewodnik edukacyjny w XXI wieku (program dopuszczony do użytku przez MEN    
w roku 2005 – nr DKOS-5002-59/05)  
h) nieodpłatne przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi metodą KdU 
i) zapewnienie dzieciom rodziców niepracujących i niepełnosprawnym 10 godzin 
dziennie pobytu i opieki w przedszkolu 
j) zwiększenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w gminie. 

 
 
 
 
 

 
§ 4  

ZAKRES WSPARCIA 
1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:  
a) Spotkania informacyjno – promocyjno – rekrutacyjne – Dni Otwarte (2 edycje: 
sierpień 2009 oraz sierpień 2010), liczba spotkań – 2. Spotkania odbędą się w 
Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu, przy ul. K. Miarki 4a. Liczba 
uczestników 1 spotkania – średnio 250 osób – rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 3-5 
lat, dzieci w wieku 3-5 lat, przedstawiciele władz. Warunkiem uczestnictwa osoby 
niepełnoletniej w spotkaniu promocyjnym prowadzonym w ramach projektu jest 
równoczesne uczestnictwo jego opiekuna ustawowego.  
b) Zajęcia w oddziale integracyjnym (czas realizacji zadania: IX.2009 – VI.2011) - 
zakupione zostaną odpowiednie pomoce i sprzęt, pomoce do logo terapii,  
zatrudnienie nauczycieli; projekt zakłada zapewnienie kadry pedagogicznej 
posiadającej kwalifikacje w zakresie edukacji przedszkolnej. Zajęcia z dziećmi będą 
prowadzone w oparciu o metodę Klucza do Uczenia się, uznaną jako metoda 
stymulująca dzieci o różnym poziomie wrażliwości i integracji sensorycznej. 
c) Zajęcia dodatkowe wydłużające czas pracy przedszkoli (czas realizacji zadania: 
IX.2009 – VI.2010) zajęcia będą realizowane w 4 przedszkolach w wymiarze 5 godzin 
dziennie przez 44 tygodnie efektywnych zajęć. 
2. W ramach realizacji projektu, w dniach od poniedziałku do piątku (w 44 
tygodniach efektywnych) czas pracy przedszkoli zostanie wydłużony o 5 godzin 
dziennie. 
3. Wydłużonym czasem pracy zostaną objęte przedszkola: 

a) Przedszkole nr 2 w Orzeszu, 
b) Przedszkole nr 3 w Zawadzie, 
c) Przedszkole nr 6 w Zawiści, 
d) Przedszkole nr 7 w Gardawicach. 

 
 

§ 5 
KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA 

1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokonuje Komisji Rekrutacyjna 
powołana przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w składzie:  

a. Koordynator Projektu; 
b. Dyrektorzy przedszkoli, w których będą odbywać się zajęcia 

2. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące na terenie 
gminy Orzesze, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Miasta 
dostarczonym Koordynatorowi Projektu lub kopią dowodu osobistego opiekuna 
prawnego uczestnika projektu lub oświadczeniem opiekuna prawnego uczestnika 
projektu o miejscu zamieszkania, którzy ponadto spełniają najwięcej z następujących 
warunków: 

- wiek i status dziecka: 3 – 5 lat, objęte 5-cio godzinnym minimum programowym 
wychowania przedszkolnego, 
- do oddziału integracyjnego: wiek i stan zdrowia: dziecko niepełnosprawne 3 – 5 lat, 
- miejsce zamieszkania: Orzesze, 
- deklaracja udziału rodziców w warsztatach i bezpośredniej pracy z dzieckiem, 
- status społeczny rodziców, w tym podkryteria: brak zatrudnienia przez 
przynajmniej jednego z rodziców, rodzice dzieci niepełnosprawnych, zagrożenie 
wykluczeniem społecznym. 

3. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu będą posiadały osoby spełniające 
najwięcej spośród w/w kryteriów, w drugiej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Przeprowadzona zostanie odrębna rekrutacja do udziału w zadaniu dotyczącym 
wydłużenia czasu pracy w czterech przedszkolach oraz odrębna rekrutacja do oddziału 
integracyjnego w Przedszkolu nr 1. 
5. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie osoby niepełnoletniej jest jednoczesne 
zgłoszenie udziału jego przedstawiciela ustawowego.  
6. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba planowanych miejsc, wybór 
uczestników zajęć będzie wynikać z kolejności zgłoszeń. 
7. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, 
wykorzystywanych w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych. 
8. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest złożenie w terminie do 21.08.2009r. 
przez rodziców dziecka/opiekunów prawnych w Biurze Projektu zlokalizowanym w 
Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu, przy ul. Powstańców 5: 
- Formularza zgłoszenia udziału w projekcie (stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu). 
- Deklaracji uczestnictwa w projekcie (stanowiącej załącznik nr 2 i 3 do niniejszego 
Regulaminu). 
- Oświadczeń (stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). 
9. Komisja dokonując rekrutacji sporządza także dla każdego przedszkola objętego 
projektem listy osób zakwalifikowanych do projektu, w tym listy rezerwowe, które 
zostaną zamieszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze, tablicy 
informacyjnej w Miejskim Zespole Oświaty oraz na tablicy informacyjnej w danym 
przedszkolu. 
10.  Listy osób zakwalifikowanych do udziału w realizacji Projektu zostaną 
wywieszone w siedzibie Biura Projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia 
naboru kandydatów. 
11.  Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy 
rezerwowych o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc. 
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12. Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 

§ 6  
ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Zajęcia będą realizowane w 4 przedszkolach w wymiarze 5 godzin dziennie przez 
44 tygodnie efektywnych zajęć wg następującego algorytmu: 10 tygodni w 2009r., 24 
tygodnie w 2010r., 10 tygodni w 2011r. W utworzonym oddziale integracyjnym w 
Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym nr 1 dodatkowo zajęcia z Klucza odbywają się 
w wymiarze 2 godzin dziennie przez 44 efektywne tygodnie. 
2. Zajęcia będą prowadzone w grupach 25 osobowych, a oddział integracyjny – 20 
osobowy.   
3. Szczegółowe terminarze zajęć zostaną wywieszone w siedzibie Biura Projektu oraz 
w przedszkolach w Orzeszu, Zawadzie, Zawiści i Gardawicach. 
4. Rodzaj zajęć prowadzonych w danej placówce zostanie określony po rozmowie z 
dyrektorem danej placówki oraz z rodzicami uwzględniając potrzeby dzieci. 
5. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zajęć będzie sprawował Koordynator 
Projektu. 
 

 
§ 7 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie „Równi i 
zintegrowani”.  
2. Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymania:  

a) bezpłatnych materiałów na zajęcia dla dzieci,  
b) bezpłatnych materiałów warsztatowych,  
c) bezpłatnych gadżetów promocyjnych,  

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie 
trwania projektu.  
4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z 
uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Poddziałania 
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym zwłaszcza Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Śląskiego.  
5. Informacji zawartych w punkcie 3, 4 w imieniu osoby niepełnoletniej udziela opiekun 
ustawowy.  

 
 
 
 

 
§ 8 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 
1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia w 
zajęciach.  
2. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 
50% czasu przewidzianego programem. 
3. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności rodzic lub opiekun 
prawny jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności dziecka i uzyskania zgody 
Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie. 
4. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie 
w uzasadnionych przypadkach (np. choroby). 
5. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku przekroczenia 
dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu na 
kontynuację uczestnictwa w projekcie. 
6. Uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika zobowiązuje się do uczestnictwa 
w ankietyzacji i innych badaniach będących elementem monitoringu i ewaluacji 
Projektu w okresie trwania zajęć i w przypadku takiej konieczności w okresie sześciu 
kolejnych miesięcy. 
7. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic/opiekun prawny uczestnika jest 
zobowiązany zawiadomić Biuro Projektu, Miejski Zespół Oświaty, ul. Powstańców 5,  
43 – 180 Orzesze w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem. 
8. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:  
a) Podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie,  
b) Zaakceptowanie niniejszego regulaminu.  

 
 

§ 9 
ZASADY ODPŁATNOŚCI 

1. Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Dofinansowanie Unii Europejskiej zajęć realizowanych w ramach projektu wynosi 
85 %. 
3. Pozostałą część ponosi Budżet Państwa – 13,5% oraz Gmina Orzesze – 1,5%.  
4. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu. 
 

§ 10  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 
2009 roku. 
2. Miejski Zespół Oświaty zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w 
Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 
programowych.  
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 
Koordynator Projektu.  
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

dot. realizacji  Projektu nr WND – POKL.09.01.01-24-074/08 „Równi i zintegrowani”. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:  
„Równi i zintegrowani” 

 
1. Dane osobowe dziecka:  

Imię i nazwisko: 

……………………………………….……………….…………………………............................... 

PESEL:  ...................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia: 

...................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ul. .................................... Nr domu/mieszkania .......…  

Kod pocztowy …....... - ............ Miejscowość ...............................................   

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) ul. ……………………… 

nr domu ....... Kod pocztowy ….... - .......... Miejscowość .............................   

 2. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów: 

1) Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki ............................................................telefon 

kontaktowy ........................ 

2) Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna ............................................................telefon 

kontaktowy ........................ 

3) Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów (jeżeli jest inny niż adres 

zamieszkania dziecka)......................................................................... 

..................................................................................................................... 

 3) Dane dot. kwalifikowalności dziecka do Projektu: 

- wiek dziecka (stan na dzień 01.08.2009r.): …………………………………………… 

- dziecko jest/nie jest* objęte 5 – cio godzinnym minimum programowym 

- dziecko jest/nie jest* osobą niepełnosprawną**  

 

4. Zgłaszam chęć udziału w warsztatach pt. Klucz do sukcesu Twojego dziecka” oraz 

wyrażam chęć do bezpośredniej pracy z dzieckiem w domu. 

5. Oświadczam, że jestem osobą pracującą / niepracującą / bezrobotną* z prawem do 

zasiłku/bezrobotną bez prawa do zasiłku / w dni powszednie pracuję w godzinach od 

…………….do ………..… 

6. Oświadczam, że mój mąż/żona* jest osobą pracującą / niepracującą / bezrobotną z 

prawem do zasiłku / bezrobotną bez prawa do zasiłku /* w dni powszednie pracuje w 

godzinach od …………… do …………… 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 

nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

Orzesze, dn. ………….…………r.          ……………… ………………………………… 

   /czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka/ 

 

* Niepotrzebne skreślić 

** Jeśli dziecko zgłaszane do projektu jest osobą niepełnosprawną należy dołączyć 

orzeczenie o niepełnosprawności  

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

dot. realizacji  Projektu nr WND – POKL.09.01.01-24-074/08 „Równi i zintegrowani”. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: „Równi i zintegrowani” 

zadanie związane z uczestnictwem dziecka w wydłużonym czasie funkcjonowania 

przedszkola 

1. Dane osobowe dziecka:  

Imię i nazwisko: ….………………………………………..…………………......................... 

PESEL:  ......................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia: ............................................... 

Adres zamieszkania ul. .......................... Nr domu/mieszkania ........  

Kod pocztowy …...... - ……........ Miejscowość ......................................   

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) ul. ......................... 

nr domu ....... Kod pocztowy ….... - .......... Miejscowość .............................   

 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów …………………………………. 

...................................................................................................................... 

Telefon/y kontaktowy/e ....................................................................................... 

2. Zgłaszam uczestnictwo dziecka  w wydłużonym czasie funkcjonowania Przedszkola nr 

……… w Orzeszu, Zawadzie, Zawiści, Gardawicach*. 

3. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2002 

r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

                                              
Orzesze, dn. ………….…………r.          ……………… ………………………………… 

   /czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka/ 

 
* Niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

dot. realizacji  Projektu nr WND – POKL.09.01.01-24-074/08 „Równi i zintegrowani”. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: „Równi i zintegrowani” 

zajęcia w oddziale integracyjnym w Przedszkolu nr 1 

1. Dane osobowe dziecka:  

Imię i nazwisko: ………….…………………………………………………………………………………………… 

PESEL:  .......................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................. 

Adres zamieszkania ul. ........................................ Nr domu/mieszkania ………............. 

Kod pocztowy …...... - ……..... Miejscowość ..................................................................   

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) ul. …………………...................... 

nr domu ........ Kod pocztowy ….. - ........... Miejscowość ..............................................  
 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów ..................................................... 

...................................................................................................................................... 

Telefon/y kontaktowy/e .............................................................................................. 

2. Zgłaszam uczestnictwo dziecka  w zajęciach o wydłużonym czasie funkcjonowania w 

oddziale integracyjnym w Przedszkolu nr 1 w Orzeszu.  

3. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2002 

r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

Orzesze, dn. ………….…………r.          ……………… ………………………………… 

   /czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka/ 

              

* Niepotrzebne skreślić 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

dot. realizacji  Projektu nr WND – POKL.09.01.01-24-074/08 „Równi i zintegrowani”. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

DOT.  TREŚCI ZGŁOSZENIA, PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

I ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU. 

 
1) Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w 

projekcie pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego 

uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania 

udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu.  

2) Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami 

losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Informację        o usprawiedliwieniu 

nieobecności niezwłocznie przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu 

uzupełnienia dokumentacji projektu.  

3) Zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz 

oświadczam, że dziecko spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe 

podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. 

Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu,            z odpowiednim 

wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału                    w projekcie. 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

dziecka przez realizatora projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji 

działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam zgodę na badanie 

ewaluacyjne, którego celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze 

dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników, a także w zakresie niezbędnym do 

wywiązania się realizatora projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 

ochronie danych osobowych – tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). 

5) Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja 

Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa; 

b) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia 

wsparcia i obsługi Projektu; 

c) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 

ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i 

sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

e) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

……………………………….     …………………………………        ………………..………………………….……. 

        Podpis matki                      Podpis ojca                 lub Podpisy opiekunów prawnych 

 

* Niepotrzebne skreślić 

Orzesze, dn. ……………………..r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 

dot. realizacji  Projektu nr WND – POKL.09.01.01-24-074/08 „Równi i zintegrowani”. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Imię i nazwisko dyrektora  …………………………………………….                                                

Nazwa i adres placówki    ……………………………………………. 

OŚWIADCZENIE  DYREKTORA PRZEDSZKOLA nr …… w ……………………. 
 

Zobowiązuję się do realizacji w okresie od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. na 

terenie placówki zarządzanej przeze mnie dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 3 do 5 

lat – zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami. Są mi znane założenia 

programu, regulamin naboru oraz zasad uczestnictwa dzieci przedszkolnych w zajęciach 

w ramach projektu „Równi i zintegrowani”, dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w 

stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi w ramach projektu, wyrażam 

zgodę na zamieszczenie tablicy informacyjnej na zewnętrznej elewacji budynku placówki 

(w trakcie trwania projektu oraz przez co najmniej pięć lat po jego zakończeniu) oraz 

innych materiałów promocyjnych projektu (flaga, plakat, ulotki). 

Jednocześnie, zobowiązuję się do informowania o realizacji projektu oraz źródłach jego 

dofinansowania w ramach pełnionych obowiązków służbowych. 

Orzesze, dn.  …………………      ………………………………………………      
(czytelny podpis Dyrektora) 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

dot. realizacji  Projektu nr WND – POKL.09.01.01-24-074/08 „Równi i zintegrowani”. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

UMOWA DOT. UDZIAŁU W PROJEKCIE: „Równi i zintegrowani” 
 

zawarta w dniu ………………….. 2009 r. pomiędzy Miejskim Zespołem Oświaty 
reprezentowanym przez  
Dyrektora – mgr Annę Czarnacką, zwanym dalej Realizatorem Projektu 
a ……………………………………..………… zam.………………………………………………………………. 

zwanym dalej Opiekunem prawnym kandydata. 

 
§ 1 

Realizator Projektu oświadcza, że w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” zawarł z Samorządem Województwa 
Śląskiego, w dniu 24 kwietnia 2009r., umowę nr UDA-POKL.09.01.01-24-074/08-00 na 
realizację projektu „Równi i zintegrowani” (zwanego dalej Projektem). 

§ 2 
Opiekun prawny kandydata oświadcza, że znane są mu zapisy Regulaminu uczestnictwa 
w projekcie „Równi i zintegrowani” oraz jest uprawniony do udziału w Projekcie, 
stosownie do jego postanowień § 5 pkt 2 Regulaminu. 

§ 3 
Opiekun prawny kandydata złożył wymagane w Regulaminie dokumenty. 

§ 4 
Zakwalifikowany przez Realizatora Projektu do Projektu kandydat zwany jest 
Uczestnikiem Projektu a jego opiekun prawny musi podpisać niniejszą umowę, 
deklarację uczestnictwa oraz wszelkie wymagane dokumenty rekrutacyjne. W 
przeciwnym wypadku dziecko kandydujące nie będzie mogło uczestniczyć w Projekcie. 

§ 5 
Niniejsza podpisana umowa, deklaracja uczestnictwa oraz wszelkie wymagane 
dokumenty rekrutacyjne są równoznaczne z przyjęciem dziecka do Projektu jako 
beneficjenta ostatecznego. 

§ 6 
Opiekun prawny uczestnika Projektu zobowiązuje się powiadomić Organizatora o 
konieczności zrezygnowania z udziału syna/ córki w niniejszym projekcie oraz 
nauczyciela o usprawiedliwieniu nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu. 

§ 7 
Opiekun prawny Uczestnika Projektu zobligowany jest do wypełniania ankiet 
przeprowadzanych podczas Projektu. 

§ 8 
Umowa zostaje zawarta na rok szkolny 2009/2010 
 
…………………………………………   ………………………………………… 
data, czytelny podpis rodzica uczestnika projektu       Realizator Projektu 


