
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Kucykowa kraina II”

§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kucykowa kraina
II”  realizowanym  przez  Ośrodek  Wsparcia  Przedszkolnego:  Niepubliczne  Przedszkole
Kucykowa  Kraina  Ewa  Bednarczyk  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. 
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy nr RPLU.12.01.00-06-0051/17-00 z dnia 14.12.2017 roku
podpisanej  z  Województwem Lubelskim,  w  imieniu  którego  działa  Zarząd  Województwa
Lubelskiego. 
3. Realizatorem projektu jest Ośrodek Wsparcia Przedszkolnego: Niepubliczne Przedszkole
Kucykowa Kraina Ewa Bednarczyk, Kalinówka 1A, 21-040 Świdnik. 
4. Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
5.  Biuro  Projektu  prowadzone  w  okresie  jego  realizacji  mieści  się  w  siedzibie  Ośrodka
Wsparcia  Przedszkolnego:  Niepubliczne  Przedszkole  Kucykowa  Kraina  Ewa  Bednarczyk,
Kalinówka 1A, 21-040 Świdnik 
6. Projekt obejmuje teren województwa lubelskiego. 
7.  Miejscem  realizacji  projektu  będzie:  Ośrodek  Wsparcia  Przedszkolnego:  Niepubliczne
Przedszkole Kucykowa Kraina Ewa Bednarczyk, Kalinówka 1A, 21-040 Świdnik.
8. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie określa: 

1) definicje i cele Projektu; 
2) zakres i formy wsparcia; 
3) zasady rekrutacji do przedszkola i na zajęcia dodatkowe w ramach Projektu; 
4) uprawnienia i obowiązki uczestników; 
5) zasady rezygnacji z Projektu 

§2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Projektodawca – Ośrodek Wsparcia Przedszkolnego: Niepubliczne Przedszkole Kucykowa
Kraina Ewa Bednarczyk, Kalinówka 1A, 21-040 Świdnik realizujący projekt. 
2.  Projekt –  projekt  pt.  „Kucykowa  kraina  II”  realizowany  przez  Projektodawcę  zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu nr RPLU.12.01.00-06-0051/17 realizowanego w ramach,
Osi  Priorytetowej  12  –  Edukacja,  kwalifikacje  i  kompetencje,  Działanie  12.1  Edukacja
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przedszkolna.  Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-
2020. 
3. Dziecko - dziecko w wieku przedszkolnym (3-4 lata) zamieszkałe na terenie województwa
lubelskiego.
4.  Rodzic/opiekun  prawny –  ojciec,  matka  lub  opiekun  prawny  ubiegający  się
o zakwalifikowanie swojego dziecka, kandydata do udziału w Projekcie na podstawie zasad
ujętych w Regulaminie Projektu oraz ojciec, matka lub opiekun prawny Uczestnika Projektu.
5.  Uczestnik  Projektu –  dziecko,  które po spełnieniu  wymogów określonych Regulaminie
Projektu, zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, bezpośrednio korzystające
z wdrażanej pomocy. 
6. Kadra projektu – osoby prowadzące wszystkie zajęcia w ramach projektu. 
7.  Zespół  Rekrutacyjny -  zespół  powołany  w celu przeprowadzenia  rekrutacji,  oceniający
formularze  rekrutacyjne i  dokonujący  kwalifikacji  Uczestników Projektu.  W skład  Zespołu
Rekrutacyjnego wchodzą: Właściciel Przedszkola, Koordynator i Dyrektor Przedszkola.
8.  Przedszkole –  Ośrodek  Wsparcia  Przedszkolnego:  Niepubliczne  Przedszkole  Kucykowa
Kraina Ewa Bednarczyk, Kalinówka 1A, 21-040 Świdnik. 
9. Biuro Projektu  - Ośrodek Wsparcia Przedszkolnego: Niepubliczne Przedszkole Kucykowa
Kraina Ewa Bednarczyk, Kalinówka 1A, 21-040 Świdnik.

§3 Cele Projektu

Celem Głównym Projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez stworzenie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z województwa
lubelskiego w wieku 3 – 4 lat w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§4 Zakres i formy wsparcia w Projekcie

1.  Projekt  obejmuje  wsparcie w postaci  utworzenia  i  współfinansowania  ze  środków EFS
przez okres 12 m-cy 80 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat dotychczas
nie  korzystających  z  usługi  edukacji  przedszkolnej.  Dla  80  dzieci  zakwalifikowanych  do
przedszkola w ramach nowo utworzonych miejsc przedszkolnych będą prowadzone zajęcia
wychowawczo-dydaktyczne w czterech średnio 20-sto osobowych grupach.
2.  Zajęcia  przedszkolne będą się odbywać w terminie od 02.01.2018 r.  do 31.12.2018 r.
z przerwą zimową i wakacyjną, przez 5 dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do piątku
w wymiarze 10 godzin zegarowych dziennie od 7.00 do 17.00, w tym 5 godzin dziennie zajęć
z podstawy programowej. Dziecko może zostać przyprowadzone od godz. 6.30 w dniach od
poniedziałku do piątku.

2



3. Dzieci biorące udział w edukacji przedszkolnej winny mieć wykupione ubezpieczenie NNW
na okres uczestnictwa w projekcie przez rodziców/opiekunów prawnych.
4.  W  związku  z  10-godzinnym  pobytem  dzieci  w  przedszkolu  zostanie  zapewnione  im
całodzienne  wyżywienie  obejmujące:  śniadanie,  obiad  składający  się  z  dwóch  dań
i podwieczorek. 
5.  Rodzic/opiekun  prawny dziecka zakwalifikowanego do przedszkola  w  ramach Projektu
ponosi opłatę czesnego w kwocie 250,00 zł/miesiąc. 
6. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe oraz realizowane w celu wyrównania
stwierdzonych deficytów: 
a) zajęcia indywidualne:
- z terapii integracji sensorycznej (192 godz.); 
- logopedyczne (576 godz.);
- psychologiczne (384 godz.);
- dogoterapia (192 godz.);
- sensoplastyka (92 godz.);
- hipoterapia (192 godz.);
b) zajęcia grupowe:
- logopedyczne (192 godz.);
- taneczne (384 godz.);
- dogoterapia (192 godz.);
- z jazdy konnej (192 godz.);
- rytmika (384 godz.). 
7. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na
terenie  Przedszkola  zgodnie  z  zatwierdzonym harmonogramem  zajęć.  W  sumie  zostanie
przeprowadzonych 2 972 godz. zajęć dodatkowych. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych
wyrównujących dysfunkcje będzie bezpłatny. 
8.  Program podstawy programowej realizowany będzie w godzinach 9.00-11.30,  a zajęcia
dodatkowe oraz wyrównujące zdiagnozowane dysfunkcje w godzinach 9.00 – 15.00.
9. W ramach projektu zostaną dostosowane sale do prowadzenia zajęć przedszkolnych oraz
zakupione  wyposażenie  przedszkola,  sprzęt  oraz  zabawki  i  pomoce  dydaktyczne  do
prowadzenia zajęć z podstawy programowej i dodatkowych. 
10.  Przy  przedszkolu  wydzielony  zostanie  teren  z  przeznaczeniem  na  plac  zabaw,  który
zostanie wyposażony w infrastrukturę dostosowaną dla potrzeb dzieci 3-4 letnich objętych
udziałem  w  projekcie.  Nowopowstały  plac  zabaw  będzie  posiadał  opisany  regulamin
z instrukcją użytkowania każdego ze sprzętów znajdujących się na nim.

§ 5 Zasady rekrutacji do przedszkola w ramach Projektu

I. Informacje ogólne 
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1. Rekrutacja dzieci  odbywać się będzie na zasadzie powszechnej  dostępności,  w sposób
bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci. 
2. Rekrutacja poprzedzona będzie akcją informacyjno-promocyjną.
3. Akcja informacyjno-promocyjna polegać będzie na zamieszczeniu informacji o rekrutacji
do  Projektu  na  stronie  internetowej  Projektodawcy  www.kucykowakraina.pl,  organizacji
spotkań rekrutacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych. 
4. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w okresie styczniu 2018 roku dla dzieci
urodzonych  w  2013  i  2014  roku.  W  razie  potrzeby  dodatkowa  rekrutacja  ostanie
przeprowadzona we wrześniu 2018 roku dla dzieci urodzonych w 2014 i 2015 roku. W tym
okresie  zostaną  przeprowadzone  2  spotkania  rekrutacyjne  z  rodzicami/opiekunami
prawnymi, których celem będzie poinformowanie ich o roli edukacji przedszkolnej w rozwoju
dziecka,  celach  projektu  i  zasadach  rekrutacji  oraz  pozyskanie  Kart  zgłoszeniowych  do
Przedszkola w ramach projektu. 
5. Na potrzeby realizacji projektu zostanie zrekrutowanych 80 dzieci, na potrzeby stworzenia
4 grup średnio 20 - osobowych. 
6. Koordynator, w trakcie roku szkolnego, przeprowadzi dodatkowy nabór do projektu, jeżeli
jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości realizacji Projektu. Dodatkowy nabór ma na celu
uzupełnienie  grupy  Uczestników  Projektu  na  listach  rezerwowych.  Pierwszeństwo
w przyjęciu do Przedszkola z chwilą zwolnienia się miejsca mają dzieci umieszczone na liście
rezerwowej. 
7. W przypadku nie zakwalifikowania założonej grupy dzieci do projektu (nie wykorzystania
utworzonych  miejsc)  z  powodu  braku  chętnych  na  etapie  przeprowadzonej  rekrutacji,
rekrutacja do projektu dzieci w wieku 3 i 4 lat spełniających kryteria kwalifikowalności będzie
prowadzona w sposób ciągły w trakcie realizacji projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

II. Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni
zgłosili  chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i  złożenie Karty uczestnika do
Przedszkola w określonym Regulaminem terminie oraz spełniają następujące kryteria: 
a)  wiek dziecka: 3-4 lat 
b) dziecko zamieszkuje teren województwa lubelskiego, 
c) dziecko nie korzystało dotychczas z edukacji przedszkolnej. 
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba utworzonych miejsc stosowane będą
dodatkowe  kryteria  punktowe.  Zgodnie  z  tymi  kryteriami  w  pierwszej  kolejności
rekrutowane będą do projektu dzieci, którym zostanie przyporządkowana najwyższa liczba
punktów: 
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-dzieci rodziców i opiekunów powracających na rynek pracy -3 pkt;
-dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo-2 pkt; 
-dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do tego przedszkola -1 pkt. 

III. Procedura rekrutacyjna 

1.  W  trakcie  naboru  do  przedszkola  w  ramach  Projektu  rodzice  zobowiązani  są  do
wypełnienia i złożenia obowiązkowo Karty uczestnika do Przedszkola stanowiącej Załącznik
Nr 1 niniejszego Regulaminu. 
2.  Karty  uczestnika  udostępnione  będą  na  stronie  internetowej  Projektodawcy,  na
spotkaniach  rekrutacyjnych  oraz  w  Biurze  Projektu.  Wypełnione  karty  zgłoszeniowe  do
projektu  przyjmowane  będą  na  spotkaniach  rekrutacyjnych  lub  dostarczane  do  biura
projektu lub Właściciela Przedszkola. 
3.  W  przypadku  braku  pełnej  dokumentacji,  Koordynator  lub  Zespół  rekrutacyjny  może
wezwać rodziców/opiekunów prawnych dziecka do ich uzupełnienia. 
4. Rekrutacja uczestników do Projektu przeprowadzona będzie przez Zespół rekrutacyjny. 
5.  Po  analizie  przez  Zespół  rekrutacyjny  dostarczonych  Kart  zgłoszeniowych  zostanie
sporządzona  lista  rankingowa  dzieci  spełniających  kryteria  udziału  w  projekcie  oraz  lista
dzieci zakwalifikowanych do wsparcia proponowanego w ramach Projektu. 
6.  Osoby  z  listy  rankingowej,  które  nie  zostały  zakwalifikowane  do  udziału  w  projekcie
zostaną alternatywnie umieszczone na liście rezerwowej. 
7.  W  przypadku  rezygnacji  lub  skreślenia  uczestnika  z  listy  osób  zakwalifikowanych  do
Projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, spełniająca warunki do
wzięcia udziału w projekcie. 
8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani wszyscy uczestnicy,
którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, a tym samym nie zostaną wykorzystane wszystkie
wolne miejsca w Przedszkolu prowadzony będzie nabór w sposób ciągły. 
9. Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci zakwalifikowane podczas rekrutacji, których
rodzice/opiekunowie prawni w dniu rozpoczęcia zajęć złożyli wymagane dokumenty: 
a) Deklarację uczestnictwa w Projekcie - stanowiącą Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu;
b)  Oświadczenie  uczestnika  projektu  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  -  stanowiące
Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu; 
c)  Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  nieodpłatne udostępnienie  wizerunku  dziecka  na
niekomercyjne potrzeby Projektu Załącznik nr 4;
d) Dane monitorujące status uczestnika Projektu - Załącznik nr 6 
10.  Złożone kompletne, poprawnie wypełnione na właściwym formularzu, opatrzone datę
i własnoręcznym podpisem dokumenty są przechowywane w Biurze Projektu i nie podlegają
zwrotowi. 
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11. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie. 

IV. Wyniki rekrutacji 

1. Listy dzieci Zakwalifikowanych do przedszkola w ramach Projektu i  lista dzieci na liście
rezerwowej  zostanie  ogłoszona  w  ostatnim  tygodniu  stycznia  2018  roku  poprzez
wywieszenie  w  Przedszkolu  i  opublikowanie  na  stronie  internetowej  Projektodawcy
www.kucykowakraina.pl 
2.  Rodzice/opiekunowie  prawni  dzieci  zakwalifikowanych  do  udziału  w projekcie  zostaną
powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. 
3. Do Projektu zostaną zakwalifikowane dzieci według kryteriów określonych w § 5 pkt. 2
Regulaminu. 
4.  Dzieci  z  listy  rezerwowej  przyjmowane  będą  w  momencie  zwolnienia  się  miejsca
w Przedszkolu, o ile rodzice po otrzymaniu informacji potwierdzą chęć uczęszczania swojego
dziecka do Przedszkola. 

§ 6 Zasady rekrutacji na zajęcia dodatkowe w ramach Projektu

1.  Zajęcia  dodatkowe  adresowane  są  do  wszystkich  dzieci  placówki,  ale  w  pierwszej
kolejności dla tych, u których zdiagnozowano największe dysfunkcje. 
2. Zajęciami dodatkowymi w ramach projektu zostanie objętych 80.
3.  Rekrutacja na zajęcia dodatkowe będzie przeprowadzona na początku roku 2018,  czyli
w okresie dwóch pierwszych tygodni stycznia 2018 roku. 
4. W skład komisji rekrutacyjnej na zajęcia dodatkowe specjalistyczne będzie wchodzić: 
-specjalista prowadzący zajęcia, 
-dyrektor przedszkola 
-koordynator. 
5. Podczas rekrutacji na zajęcia indywidualne: logopedyczne, terapii integracji sensorycznej,
psychologiczne, hipoterapii, dogoterapii, sensoplastyki będzie brane pod uwagę posiadanie
przez dziecko opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz rozmowy z wychowawcą i rodzicami.
6. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji dla każdego dziecka zakwalifikowanego na zajęcia
zostanie  utworzona  Karta  rekrutacji  dziecka  na  zajęcia  dodatkowe  oraz  lista  dzieci
zakwalifikowanych  na  poszczególne  zajęcia,  która  będzie  dostępna  w  biurze  projektu,
a rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zostaną o tym fakcie poinformowani osobiście. 
7.  Warunkiem  uczestnictwa  dziecka  w  zajęciach  dodatkowych  jest  złożenie  przez
rodziców/opiekunów prawnych następujących dokumentów: 
a) Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia dodatkowe załącznik nr 5; 
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b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie, stanowiącej załącznik nr 2; 
c) Oświadczenie  uczestnika  projektu  o  przetwarzaniu  danych  osobowych,  stanowiące
załącznik nr 3; 
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku, załącznik nr 4; 
e) Dane monitorujące status uczestnika Projektu, załącznik nr 6. 

§ 7 Uprawnienia Uczestnika Projektu

Każdy Uczestnik zakwalifikowany do Przedszkola w ramach Projektu uprawiony jest do: 
1. Udziału w zajęciach z podstawy programowej.
2. Korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu, które wymagane są
do prawidłowego przeprowadzenia zajęć. 
3. Otrzymania całodziennego wyżywienia podczas pobytu dziecka w Przedszkolu. 
4.  Opuszczania  maksymalnie  20  % godzin  zajęć  przewidzianych programem,  z  wyjątkiem
okresów  choroby  dziecka  udokumentowanej  zaświadczeniem  lekarskim  lub
usprawiedliwieniem rodzica. 

Uczestnik  Projektu  zakwalifikowany  do  uczestnictwa  w  zajęciach  dodatkowych
wyrównujących zdiagnozowane dysfunkcje w ramach Projektu uprawniony jest do: 
1. Bezpłatnego uczestnictwa w zadeklarowanych zajęciach dodatkowych 
2. Korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu, które wymagane są
do prawidłowego przeprowadzenia zajęć, 
3.  Opuszczania  maksymalnie  20  % godzin  zajęć  przewidzianych programem,  z  wyjątkiem
okresów  choroby  dziecka  udokumentowanej  zaświadczeniem  lekarskim  lub
usprawiedliwieniem rodzica. 

§ 8 Obowiązki Uczestnika Projektu i jego rodzica/opiekuna

Do obowiązków uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego należy: 
1. Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych związanych z realizacją Projektu. 
2.  Zapewnienie  regularnego  uczestnictwa  dzieci  w  zajęciach  organizowanych  w  ramach
Projektu. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności uczestnika spowodowane chorobą
lub ważnymi sytuacjami losowymi. 
3.  Zgłaszania  dyrektorowi  Przedszkola  lub nauczycielowi  prowadzącemu zajęcia:  przyczyn
nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych oraz innych informacji mających wpływ na
bezpieczeństwo dziecka, funkcjonowanie przedszkola lub prawidłową realizację Projektu. 

7



4.  Bieżące  informowanie  kadry  projektu  o  zmianach  w  danych  teleadresowych  oraz
o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w Projekcie. 
5. Wypełnienia oraz przedkładania dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu. 
6. Przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 
7. Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu najpóźniej w danym dniu do godz. 7.00 
8.  W przypadku zakwalifikowania dziecka  do Przedszkola  w ramach Projektu  ponoszenie
opłaty  czesnego  w  kwocie  250,00  zł/miesiąc  (słownie:  dwieście  pięćdziesiąt  złotych)
niezależnie  od  godzin  pobytu  i  obecności  dziecka  w  przedszkolu  w  danym  miesiącu
w terminie do 10 dnia danego miesiąca z góry. 
9.  Udzielanie  wszelkich  informacji  związanych  z  udziałem  w  projekcie  instytucjom
zewnętrznym  zaangażowanym  w  realizacje  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego. 
10.  Wyrażenie  zgody na nieodpłatne udostępnienie  wizerunku dziecka na  niekomercyjne
potrzeby  Projektu,  a  w  szczególności  na  zdjęciach  i  filmach  zamieszczanych  na  stronie
internetowej  Projektodawcy,  materiałach  informacyjnych  i  promujących  Projekt  oraz
działalność  Ośrodka Wsparcia  Przedszkolnego:  Niepubliczne  Przedszkole Kucykowa Kraina
Ewa Bednarczyk.

§ 9 Zasady Rezygnacji z Udziału w Projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku gdy: 
-  rezygnacja została  zgłoszona do Biura Projektu lub Projektodawcy co najmniej  na 3 dni
przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, 
-rezygnacja  jest  usprawiedliwiona  ważnymi  powodami  osobistymi  lub  zdrowotnymi
i rodzic/opiekun  prawny  dziecka  złoży  pisemne  oświadczenie  o  rezygnacji  z  podaniem
uzasadnionego  powodu  rezygnacji  lub  przedłoży  stosowny  dowód  potwierdzający
konieczność rezygnacji, np. zaświadczenie od lekarza. 
2.  W  przypadku  większej  niż  20  %  liczby  nieobecności  nieusprawiedliwionych  lub  nie
uczęszczania  Uczestnika  Projektu  na  zajęcia  przez  okres  2  tygodni  i  braku  informacji
o przyczynach  nieobecności  od  Rodzica/opiekuna  dziecko  zostanie  skreślone  z  listy
uczestników Projektu. O fakcie takim uczestnik zostaje poinformowany pisemnie. 
3. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni nie wnoszą terminowo wpłat czesnego lub
zalegają z  opłatami co najmniej  1  miesiąc  i  pomimo 3 wezwań do zapłaty  zaległości  nie
wnoszą  opłat  w  wymaganym  terminie,  dziecko  zostanie  skreślone  z  listy  uczestników
Projektu, o czym uczestnik zostaje poinformowany pisemnie. 
4. Uczestnik skreślony z listy/rezygnujący z udziału w Projekcie zobowiązany jest do zwrotu
otrzymanych i niewykorzystanych materiałów lub ich równowartości pieniężnej w terminie
do 7 dni od dnia rezygnacji w Projekcie. 
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§ 10 Monitoring i ewaluacja Projektu

1.  W  trakcie  realizacji  Projektu  prowadzony  będzie  bieżący  monitoring  i  ewaluacja
zaplanowanych działań. 
2.  Rodzice/opiekunowie  prawni  dzieci  uczestniczących  w  projekcie  są  zobowiązani  do
współpracy  z  Realizatorem  Projektu  w  zakresie  wszelkich  działań  podejmowanych  dla
potrzeb monitoringu i ewaluacji Projektu, min. do wypełnienia na koniec realizacji projektu
ankiet monitorujących poziom świadczonych usług. 

§ 11 Postanowienia końcowe

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie
postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu oraz obowiązujące wytyczne
i  zasady  w  zakresie  RPOWL,  a  także  przepisy  wynikające  z  właściwych  aktów  prawa
wspólnotowego i polskiego. Ostateczna interpretacja dokumentów o których mowa powyżej
należy do Realizatora Projektu.
2.  Projektodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania  zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym momencie trwania projektu, w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji
projektu lub dokumentów programowych. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4.  Aktualna  treść  Regulamin  Projektu  dostępna  jest  w  Biurze  Projektu  oraz  na  stronie
internetowej realizatora projektu www.kucykowakraina.pl w zakładce Projekty. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2018 r. i obowiązuje przez cały okres trwania
projektu. 

Załączniki: 
1. Karta uczestnika 
2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 
3. Oświadczenie uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku 
5. Karta rekrutacji dziecka na zajęcia dodatkowe 
6. Dane monitorujące status uczestnika Projektu
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA UCZESTNIKA

w ramach projektu „Kucykowa kraina II”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1

Edukacja przedszkolna

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI, odpowiednie pola zaznaczyć znakiem „X”

I. Dane osobowe dziecka
DANE DZIECKA
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Płeć                                K                                      M
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Ulica/nr domu /nr lok
Kod pocztowy
Miejscowość
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
Ulica/nr domu /nr lok
Kod pocztowy
Miejscowość

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny

Imię 
Nazwisko
PESEL
Telefon kontaktowy
e-mail
Miejsce zatrudnienia
Adres  zamieszkania  /ulica,
kod, miejscowość/
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III. Dodatkowe informacje o dziecku: 

a) dotyczące kryteriów rekrutacyjnych
TAK NIE

Dziecko jest w wieku 3 lat
Dziecko jest w wieku 4 lat
Dziecko zamieszkuje na terenie woj. lubelskiego
Rodzic/opiekun  prawny  dziecka  powraca  na  rynek
pracy
Oboje  rodziców/opiekunów  prawnych  dziecka
pracuje zawodowo

b) dotyczące zdrowia, diety, rozwoju psychofizycznego
Choroby przewlekłe, alergie
Stosowanie diety
Wady rozwojowe
Wskazania poradni specjalistycznych
Inne uwagi

IV. Oświadczenie o odbiorze dziecka z placówki
Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i numer dowodu osobistego
1
2
3
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V. Oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych 

1)  Zapoznałam/em  się  z  zasadami  udziału  w  ww.  projekcie  zawartymi  w  Regulaminie
Projektu i i akceptuję wszystkie jego warunki.

2)  Uprzedzona/y  o  odpowiedzialności  za  złożenie  nieprawdziwego  oświadczenia  lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Karcie zgłoszenia dziecka do
Przedszkola odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

3) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 922)   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w
tym  danych  wrażliwych  zawartych  w  w/w  Karcie  uczestnika  przez  Projektodawcę  na
potrzeby rekrutacji, realizacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu: „Kucykowa kraina
II”.

4) Posiadam pełnię praw rodzicielskich. 

5)  Jestem  świadoma(y),  iż  złożenie  Karty  zgłoszeniowej  o  przyjęcie  dziecka  nie  jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem mojego dziecka do udziału w Projekcie i  objęciem go
edukacją przedszkolną w ramach nowo utworzonych dodatkowych miejsc przedszkolnych. 

6)  Zostałam/em  poinformowana/y,  że  projekt  jest  realizowany  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

...................................... ….................................................................... 
Miejscowość, data Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Kucykowa kraina II”

 
Ja niżej podpisany/a deklaruję udział mojego dziecka 

Imię  i  nazwisko………………………………….…………………………………………………………………………………..
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Data urodzenia……………………………….……………………………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………….. 
w Projekcie pt. „Kucykowa kraina II” realizowanym przez Ośrodek Wsparcia Przedszkolnego:
Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina Ewa Bednarczyk współfinansowanym przez Unię
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12
Edukacja,  kwalifikacje  i  kompetencje,  Działanie  12.1  Edukacja  przedszkolna  w okresie  od
02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Oświadczam, że: 
1)  Moje  dziecko  spełnia  kryteria  kwalifikowalności  uprawniające  do  udziału  w  projektu.
2)Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego
postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
3)  Zostałem/łam  poinformowany/a,  że  projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 
4)  Deklaruję,  że  dziecko  będzie  systematycznie  uczęszczało  na  zajęcia,  a  w  przypadku
nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi uzasadnionymi przypadkami niezwłocznie
przekażę informację nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 
5) Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć przedszkolnych osobiście
lub przez osobę dorosłą upoważnioną do jego odbierania. 
6) Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem
o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 
7)  Wyrażam  zgodę  na  uwiecznianie  wizerunku  dziecka  do  celów  archiwizacji  przebiegu
projektu. 
8) Zobowiązuję się do wypełnienia ankiety oceniającej projekt. 

13



9) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Ośrodek Wsparcia
Przedszkolnego:  Niepubliczne  Przedszkole  Kucykowa  Kraina  Ewa  Bednarczyk  w  celach
rekrutacji do 

projektu i jego realizacji. 
10) Zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za
złożenie  nieprawdziwego  oświadczenia  lub  zatajenie  prawdy,  niniejszym  oświadczam,  że
wszystkie informacje o dziecku podane w dokumentacji aplikacyjnej odpowiadają stanowi
faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

………………………………………… …….………………………………………………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH W ZBIORACH:

ZBIÓR  NR  1:  Uczestnicy  projektów  dofinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
2014-2020,

ZBIÓR  NR  2:  Centralny   system  teleinformatyczny  wspierający  realizację  programów
operacyjnych.

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  pn.  „Kucykowa  kraina  II”  (Nr  umowy:
RPLU.12.01.00-06-0051/16-00 z dnia 14.12.2017r.)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych/mojego dziecka uczęszczającego do Ośrodka Wsparcia Przedszkolnego:
Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina Ewa Bednarczyk oraz oświadczam, że przyjmuję
do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 
a. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 dla zbioru nr 1.
b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech

Krzyży 3/5 dla zbioru nr 2.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2

oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.,

b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., 

c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój-
ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r.,poz.217.),

d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
e. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów ope-

racyjnych na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015),
f. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elek-

tronicznej na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015),
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3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: 
a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informa-

cyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych
w zakresie projektu – dotyczy zbioru nr 1.

b. zarządzania,  kontroli,  audytu,  ewaluacji,  sprawozdawczości  i  raportowania  w ramach
Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazy-
wania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z fun-
duszy polityki spójności w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2.

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektu,

5) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego sta-
tusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyska-
nia kwalifikacji lub nabycia kompetencji,

6) w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. moje-
go statusu na rynku pracy,

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

…..……………………………………… ……………..……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

16



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE
WIZERUNKU DZIECKA NA NIEKOMERCYJNE POTRZEBY PROJEKTU

1. W związku z przystąpieniem mojego dziecka ..........….....................….................................
imię  i  nazwisko  do  projektu  „Kucykowa  kraina  II”  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1
Edukacja przedszkolna realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Przedszkolnego: Niepubliczne
Przedszkole  Kucykowa  Kraina  Ewa  Bednarczyk  w  okresie  02.01.2018  r.  -  31.12.2018  r.
wyrażam zgodę do nieodpłatnego rozpowszechniania imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć),
wywiadów i nagrań w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących promocji Projektu,
przygotowanych przez podmioty nadzorujące i realizujące Projekt w celach niekomercyjnych.

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje
wszelkie  formy  publikacji  w  szczególności:  w  plakatach,  ulotkach,  broszurach,  folderach,
spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie
itp. 

3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) względem Ośrodka
Wsparcia  Przedszkolnego:  Niepubliczne  Przedszkole  Kucykowa  Kraina  Ewa  Bednarczyk
z tytułu wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

4.  Przyjmuję  do wiadomości,  że  administratorem tak  zebranych danych i  wizerunku  jest
Ośrodek  Wsparcia  Przedszkolnego:  Niepubliczne  Przedszkole  Kucykowa  Kraina  Ewa
Bednarczyk.

..............................................…  ...............................................…...............…… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA 
NA ZAJĘCIA DODATKOWE 

w ramach projektu „Kucykowa kraina II”
1. Dane osobowe dziecka
Nazwisko: Imię:
Data urodzenia: Płeć*: Kobieta* Mężczyzna*
PESEL: Lat :
2. Adres zamieszkania:
Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

Powiat: Województwo:
3. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna:

Adres
zamieszkania

rodzica/opiekuna
( nr domu,

mieszkania, kod
pocztowy,

miejscowość):
Tel. kontaktowy:

Zgoda
rodzica/opiekuna

na udział w
projekcie

…………………………..……………………… 
(miejscowość i data)

………………………………………………….
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*Należy wstawić znak „x” we właściwym polu. 
**Należy wypełniać tylko pola nie wypełnione kolorem.

Potwierdzenie przedszkola że w/w dziecko
uczęszcza do placówki w momencie

przystąpienia do projektu: ……………………………………………... 
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

DANE MONITORUJĄCE STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU:
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że dziecko jest osobą z niepełnosprawnością (należy dołączyć
orzeczenie) 
Za  osoby  niepełnosprawne  uznaje  się  osoby  niepełnosprawne  w  świetle
przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.  U. z 2011 r., Nr
127 poz.  721,  z późn.  zm.),  a  także osoby z  zaburzeniami  psychicznymi,  o
których  mowa  w  ustawie  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia
psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

TAK* NIE* ODMOWA
PODANIA
DANYCH*

Jest osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
Gospodarstwo  domowe,  w  którym żaden  członek  nie  pracuje,  tj.  wszyscy
członkowie  gospodarstwa  domowego  są  albo  bezrobotni  albo  bierni
zawodowo 
w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata,
które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem.

TAK*

TAK*

NIE*

NIE*

Jest osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i
dzieci pozostających na utrzymaniu 
Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat.

TAK* NIE*

Jest  migrantem,  lub  osobą  obcego  pochodzenia,  lub  przynależy  do
mniejszości  narodowej lub  etnicznej Cudzoziemcy  na  stałe  mieszkający  w
danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do
mniejszości.  Zgodnie  z  prawem  krajowym  mniejszości  narodowe  to
mniejszość:  białoruska,  czeska,  litewska,  niemiecka,  ormiańska,  rosyjska,
słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: araimska, łemkowska,
romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba,
która nie posiada polskiego obywatelstwa,  bez względu na fakt posiadania
lub  nie  obywatelstwa  (obywatelstw)  innych  krajów  lub  osoba,  której  co
najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

TAK* NIE* ODMOWA
PODANIA
DANYCH*

Jest  osobą  bezdomną  lub  jest  dotknięte  wykluczeniem  z  dostępu  do
mieszkań 
Bezdomność  i  wykluczenie  mieszkaniowe  definiowane  są  zgodnie  z
Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w
której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy
wykluczenia  mieszkaniowego:  1.Bez  dachu  nad  głową  (osoby  żyjące  w
surowych  i  alarmujących  warunkach)  2.Bez  miejsca  zamieszkania  (osoby
przebywające w schroniskach  dla  bezdomnych,  w schroniskach  dla  kobiet,
schroniskach  dla  migrantów,  osoby  opuszczające  instytucje
penitencjarne/karne/szpitale,  instytucje  opiekuńcze,  osoby  otrzymujące
długookresowe  wsparcie  z  powodu  bezdomności  -  specjalistyczne
zakwaterowanie  wspierane)  3.  Niezabezpieczone  zakwaterowanie  (osoby
posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)

TAK* NIE*
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4.  Nieodpowiednie  warunki  mieszkaniowe  (konstrukcje  tymczasowe,
mieszkania  substandardowe -  lokale  nienadające  się  do  na  mieszkania  wg
standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione
powyżej) 
Wskaźnik  dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację  społeczną,  np.
jestem  zagrożony/a  wykluczeniem  społecznym,  posiadam  wykształcenie
poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem itp.

TAK* NIE* ODMOWA
PODANIA
DANYCH*

*Należy wstawić znak „x” we właściwym polu. 

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