
 

 Projekt jest współfinansowany przez UE ze  środków EFS  oraz 

budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 

Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej  
   

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO PROJEKTU 

„Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 

lat” o numerze WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19  

realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1 

Definicje 

1. Użyte w regulaminie słowa oznaczają: 

a. Organizator – Horyzont Projekt z siedzibą przy ul. Mikołowskiej,41-400 Mysłowice, NIP: 6442805117, 

REGON: 241403263; 

b. Projekt – rozumie się przez to Projekt pn.: „Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat” o numerze nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19; 

c. Biuro Projektu – ul. św. Józefa 20A, Rybnik; 

d. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie; 

e. Uczestnik projektu – rozumie się przez to nauczyciela wychowania przedszkolnego zakwalifikowane 

do uczestnictwa w Projekcie; 

f. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

g. Regulamin – niniejszy regulamin rekrutacji nauczycieli do projektu pn.: „Przedszkole Małych 

Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat” o numerze nr WND-

RPSL.11.01.03-24-02BA/19; 

h. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,  

40-037 Katowice. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i procesu rekrutacji do projektu pn.: „Przedszkole Małych 

Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat” o numerze nr WND-

RPSL.11.01.03-24-02BA/19; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej – konkurs. 

2. Projekt jest realizowany przez REVEN ART. MICHAŁ CIEŚLIK z siedzibą przy ul. św. Józefa 20A/36, 

44-200 Rybnik, NIP: 6422971060, REGON: 242621660 

3. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są: 

a. w Biurze Projektu; 

b. na stronie internetowej Przedszkola: www.przedszkole.it 

c. pod adresem e-mail: kontakt@przedszkole.it 

d. telefonicznie pod numerem: 883 944 399 

4. Każdy kandydat (a później Uczestnik Projektu) jest zobowiązany/a do zapoznania się  

z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego zapisów. 

 

http://www.przedszkole.it/
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§ 3 

Informacje o projekcie 

1. Projekt pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie  

i utrzymanie w okresie 01.05.2020 r. – 30.09.2021 r. 50 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w tym dla 

dzieci z niepełnosprawnością na terenie Rybnika 

2. Projekt zakłada również wsparcie 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w przedszkolu 

objętym projektem, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu.   

3. Projekt jest realizowany od 01.05.2020 r. do 30.09.2021 r. w tym: 

a. wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 01.05.2020 do 30.09.2020) 

b. opieka nad dziećmi (od 01.10.2020 do 30.09.2021) 

c. szkolenia dla nauczycieli (od 01.10.2020 do 30.09.2021) 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać wyłącznie osoba, która złoży wypełniony i własnoręcznie podpisany 

Formularz zgłoszeniowy w wymaganej formie i terminie.  

2. Do uczestnictwa w projekcie wybierani będą nauczyciele zgodnie z kryterium dostępu:  

a. Edukacja wczesnoszkolna 

3. Na podstawie zgłoszeń zostanie stworzona lista podstawowa obejmująca 2 nauczycieli oraz lista rezerwowa, 

którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikowali się na listę podstawową. 

4. Każdy Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać punkty za spełnienie dodatkowych kryteriów, tj.: 

- 2-letni staż pracy – 2 pkt  

- rekomendacja z innej placówki przedszkolnej – 1 pkt 

 

 

§ 5 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja przebiegać będzie z poszanowaniem równości szans, w tym równości płci.  

2. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie od 01.05.2020 r w trybie ciągłym.  

3. Przebieg rekrutacji do udziału w projekcie obejmował będzie następujące etapy:   

a) nabór do projektu –zbieranie formularzy zgłoszeniowych. 

b) utworzenie list podstawowych i list rezerwowych, 

c) podpisanie dokumentów – umowy uczestnictwa. 

4. Zgłoszenie do Projektu odbywa się na podstawie złożenia Formularza zgłoszeniowego dostępnego: 

− na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole.it 

− w siedzibie przedszkola przy ul. Żorska 335, 44-200 Rybnik 

Formularz zgłoszeniowy można składać: 

− osobiście w siedzibie przedszkola przy  ul. Żorska 335, 44-200 Rybnik;  

− za pośrednictwem poczty/firm kurierskich na adres przedszkola. 

5. Procedura rekrutacji: 

a. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  

b. Weryfikacja poprawności wypełnienia złożonych Formularzy – osoba przyjmująca zgłoszenie dokona 

weryfikacji formalnej, tj. sprawdzi czy Formularz zgłoszeniowy został wypełniony w sposób 

prawidłowy, podpisany i opatrzony datą wypełnienia, następnie zostanie mu nadany numer 

identyfikacyjny. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w Formularzu osoba go przyjmująca: 

− poinformuje osobiście osobę składającą bezpośrednio po sprawdzeniu Formularza – jeżeli 

Formularz złożono osobiście; 
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− skontaktuje się w sposób zgodny z zadeklarowanym przez daną osobę w Formularzu – jeżeli 

został złożony za pośrednictwem poczty/firm kurierskich; 

− pozostawi Formularz w dokumentacji Projektu bez poinformowania osoby zgłaszającej w 

przypadku, gdy został on złożony za pośrednictwem poczty/ firm kurierskich i nie wskazano w 

nim danych kontaktowych; 

c. Utworzenie listy podstawowej na podstawie zgłoszeń, według przyjętych kryteriów wyboru 

d. Ogłoszenie wyników rekrutacji do Projektu 

e. stworzenie listy rezerwowej osób, które nie zostały zakwalifikowane do Projektu, z której będą 

rekrutowane osoby zgodnie z hierarchią kryteriów wyboru największą liczbą punktów w ramach danej 

kategorii, gdy zwolni się miejsce w Projekcie.  

f. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą powiadomione o tym w sposób zadeklarowany w Formularzu 

zgłoszeniowym; 

g. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

 

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, by stać się Uczestnikami Projektu, będą zobowiązane do 

podpisania Umowy. 

7. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi, przechowywane będą w archiwum 

dokumentacji projektu, zlokalizowanym w siedzibie Przedszkola w sposób zapewniający jej dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo minimum do dnia 31 grudnia 2026 roku. 

 

§ 6 

Komisja Rekrutacyjna 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą:   

a. Organizator/Prezes organu 

b. Pracownik Organizatora 

2. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą zwoływane na bieżąco w przypadku uzbierania odpowiedniej 

liczby formularzy zgłoszeniowych.  

3. Zespół Rekrutacyjny decyduje o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie w oparciu o niniejszy 

Regulamin.   

 

§ 7 

Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie oraz rozwiązanie umowy 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie na skutek ważnych zdarzeń losowych lub 

z przyczyn osobistych. 

2. Uczestnik Projektu, który chce zrezygnować z udziału w Projekcie zobowiązany jest do złożenia w formie 

pisemnej Oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika w przypadku: 

a. Istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i/lub Umowy 

uczestnictwa; 

b. Podania nieprawdziwych danych w złożonych dokumentach. 

4. Wykluczenie, o którym mowa w § 7 ust. 3 skutkuje: 

a. Rozwiązaniem Umowy uczestnictwa w projekcie „Przedszkole Małych Inżynierów szansą na 

wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat” o numerze nr WND-RPSL.11.01.03-

24-02BA/19 bez wypowiedzenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku rozwiązania 

Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu rekrutacji. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
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Załączniki: 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego. 

2. Wzór umowy uczestnictwa. 

 

 


