
 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Idziemy do przedszkola w Przybyłowicach” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Idziemy do przedszkola w 

Przybyłowicach”” realizowanym przez Gminę Męcinka.  

2. Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej- konkursy horyzontalne. 

3. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Gminnym w Przybyłowicach, Przybyłowice 19, 59-424 

Przybyłowice  

4. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Męcinka - Męcinka 11, 59-424 Męcinka. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2021r. do 30.09.2022 r. w Przedszkolu w 

Przybyłowicach. 

6. Ilekrod poniżej jest mowa o:                           

a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Idziemy do przedszkola w Przybyłowicach” na terenie Gminy Męcinka, 

b) Dyrektorze Przedszkola – oznacza jednocześnie Przedszkolnego Koordynatora projektu „Idziemy 

do przedszkola w Przybyłowicach” realizowanym przez Przedszkole Gminne w Męcince. 

 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania 

przedszkolnego na terenie Gminy Męcinka poprzez utworzenie 20 nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego. W nowoutworzonych OWP w Przybyłowicach, zapewnienie ich 

bieżącego funkcjonowania, rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez realizację 

dodatkowych zajęd dla 20 dzieci (9dz.,11ch.) wyrównujących stwierdzone deficyty wśród 



 

dzieci z OWP oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli (4K) 

OWP w Przybyłowicach w okresie 01.06.2021 – 30.09.2022 r. Poprzez realizację projektu 

zniwelowane zostaną poniższe problemy: 

 niewystarczająca liczba miejsc edukacji przedszkolnej na terenie wiejskiej Gminy Męcinka 

 niewystarczające środki na edukację, w tym na realizację dodatkowych zajęd edukacyjnych i 

specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, zakup 

 wyposażenia OWP (sprzęt, pomoce dydaktyczne) 

 luki kompetencyjne nauczycieli OWP  

2. Grupę docelową stanowi: 4 nauczycieli (4K) z wykształceniem wyższym, organizujących 

proces nauczania w OWP w Przybyłowicach.  

3. Uczestnicy projektu to osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie woj. 

dolnośląskiego. 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w czerwcu 2021 r. w Przedszkolu Gminnym w 

Przybyłowicach. 

2. Za rekrutację odpowiedzialny będzie Dyrektor Przedszkola, powołana zostanie komisja 

rekrutacyjna. 

3. Komisja rekrutacyjna dokona oceny oraz utworzy listę nauczycieli zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy zakwalifikowani 

do projektu. W przypadku braku zainteresowania zostanie ponowiona akcja promocyjna i 

przeprowadzony dodatkowy nabór. 

4. Kryteria rekrutacji nauczycieli do projektu. 

 status nauczyciela Przedszkola Gminnego w Przybyłowicach (obowiązkowe) 

 brak kompetencji/ kwalifikacji z danej tematyki na podstawie posiadanych dokumentów 

(na podstawie oświadczeo nauczyciela - waga 10 

5. Efektem procesu rekrutacji będzie utworzona lista 4 nauczycieli zakwalifikowanych do projektu.  

6. Wnioskodawca nie zdiagnozował barier równościowych występujących przy rekrutacji. 

Wnioskodawca gwarantuje, że rekrutacja odbywad się będzie zgodnie z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

7. Beneficjent na każdym etapie realizacji projektu zapewni uczestnikom projektu pełny i 

sprawiedliwy udział w projekcie we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, a w przypadku 

osób z niepełnosprawnościami zapewni im odpowiednie warunki do uczestnictwa. 

Wnioskodawca nie zdiagnozował występowania barier równościowych w obszarze tematycznym 



 

interwencji i zasięgu oddziaływania projektu. Wnioskodawca zobowiązuje się podjąd wszelkie 

działania, zapewniające przestrzeganie zasad równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na 

żadnym etapie realizacji projektu bariery równościowe nie wystąpiły. Wnioskodawca zapewni 

także dostępnośd cyfrową tj. dostęp do zasobów cyfrowych wykorzystanych w ramach projektu 

(strony www, dokumenty elektroniczne, materiały multimedialne, itp.), które będą spełniad 

kryteria dostępności według standardów WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA (możliwośd 

powiększenia czcionki, ustawienia odpowiedniego kontrastu, itp.). 

8. Proces rekrutacyjny poprzedzony zostanie działaniami informacyjno-promocyjnymi. Potencjalni 

uczestnicy projektu będą mogli uzyskad szczegółowe informacje z plakatów rozmieszczonych na 

terenie Przedszkola w Przybyłowicach na tablicy ogłoszeo, za pośrednictwem strony www 

Przedszkola.  

 

§ 4 

Uczestnictwo w projekcie 

1. W ramach projektu planuje się podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Przedszkola 

Gminnego w Przybyłowicach. 

2. Nauczyciel objęty zostanie następującymi formami wsparcia:  

Szkoła 
Dokładna nazwa kierunku studiów 

podyplomowych/kursu/warsztatu 
Liczba osób 

Przedszkole Gminne 

w Przybyłowicach 

Studia podyplomowe:  

Arteterapia – terapia przez sztukę (2 semestry) 

1 

Szkolenie:  

Jak skutecznie pracowad z uczniem w ramach kompetencji 

kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (1 edycja) 

4 

Szkolenie:  

Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli 

4 

3. Udzielone wsparcie zostanie poddane ocenie po zakooczeniu realizacji form doskonalenia.  

4. Efektem, który mają osiągnąd uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działao projektowych, 

będzie uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji w zakresie objętym szkoleniem. Uzyskanie 

kwalifikacji/kompetencji zostanie zweryfikowane na podstawie uzyskanego 

dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia po zakooczeniu wsparcia jednoznacznego z nabyciem 

kwalifikacji/kompetencji. 



 

5. Dostosowanie do wszelkich zadao nie będzie warunkowane płcią, wiekiem, 

niepełnosprawnością, rasą lub pochodzeniem etnicznym, wyznawanym 

światopoglądem/religią, orientacją seksualną (poza aspektami opisanymi w kryteriach 

rekrutacyjnych). 

 


