„Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do
wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3-4 l.
RPMA.10.01.04-14-8325/17-00”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu.
1.

Rekrutacja do Projektu Akademii Małe Misie (Akademia) rozpoczyna się 14.02.2018
r. i trwa do 15.03.2018 r.
2.
Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci:
a. w wieku 3 – 4 lat, których rodzice (ilekroć mowa o rodzicach dziecka rozumie się
przez to, także prawnych opiekunów) zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w Projekcie,
b. mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, których rodzice złożyli
stosowne oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka.
3.
Ogłoszenie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej: www.malemisie.pl
4.
Rekrutacja odbędzie się w następujących etapach:
4.1. I etap - rozpoczyna się 14.02.2018 r. i trwa do 28.02.2018 r.
a. Przyjmowanie zgłoszeń poprzez wypełnienie i dostarczenie Karty Rekrutacyjnej do
dnia 28.02.2018 r.
b. Karta Rekrutacyjna powinna być podpisana przez oboje rodziców dziecka i
dostarczone do biura Projektu w Warszawie ul. Madalińskiego 39/43 w godzinach
9:00 – 17:00.
4.2. II etap - rozpoczyna się 19.02.2018 r. i trwa do 12.03.2018 r.
Spotkanie rodziców i dziecka z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju celem
przeprowadzenia wywiadu i wstępnej oceny funkcjonowania dziecka.
4.3. III etap - ogłoszenie wyników 15.03.2018 r.
a. Rozpatrzenie przez Zespół Realizujący Projekt dokumentów rekrutacyjnych
kandydatów.
b. Warunkiem rozpatrzenia dokumentów rekrutacyjnych jest ich kompletność oraz
prawidłowe wypełnienie, podpisanie i złożenie w terminie.
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c. Sporządzenie listy uczestników Projektu, podanie do publicznej wiadomości
wyników rekrutacji, najpóźniej do dnia 15.03.2018 r.
d. Zespół Realizujący Projekt sporządza listy w podziale na grupy przedszkolne dzieci
przyjętych i dzieci zakwalifikowanych na listę rezerwową.
5.
Kryteria rekrutacji
5.1. Warunki obligatoryjne:
a. dzieci w wieku 3 - 4 lat, które zgodnie z Ustawą o systemie oświaty mają prawo do
edukacji przedszkolnej (weryfikacja na podstawie wskazanego w dokumentach
rekrutacyjnych numeru PESEL dziecka),
b. dzieci zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego,
c. spotkanie rekrutacyjne z nauczycielami Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka:
 spotkanie odbywa się na terenie przedszkola i składa się z krótkiego wywiadu
nauczycieli z rodzicami i dzieckiem, a także obserwację zachowania dziecka.
Dziecko nie jest egzaminowane. W trakcie spotkania rekrutacyjnego nauczyciele
będą obserwować kandydatów pod kątem: dojrzałości emocjonalnej, społecznej i
poznawczej w tym reagowania na polecenia nauczyciela, umiejętności pracy w
grupie oraz sprawności grafomotorycznej,
 termin spotkania może zostać ustalony mailowo lub telefonicznie,
 dla każdego dziecka zostanie założona karta informacyjna wskazująca stan
wyjściowy rozwoju dziecka,
 w czasie spotkania określone zostaną indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne każdego uczestnika, co w momencie
przyjęcia dziecka do projektu umożliwi wskazanie odpowiedniej grupy
przedszkolnej.
d. złożenie w biurze Projektu kompletnych, prawidłowo wypełnionych dokumentów
rekrutacyjnych: ankieta uczestnika projektu, oświadczenie dot. wyrażenia zgody na
udział dziecka w Projekcie, oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa
mazowieckiego, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i udziału w
Projekcie podpisane przez oboje rodziców potencjalnego uczestnika Projektu.
5.2. Warunki dodatkowe:
a. trudności w dostępie do opieki przedszkolnej,
b. niepełnosprawność dziecka,
c. specjalne potrzeby edukacyjne,
d. samotne wychowywanie dzieci,
e. wielodzietność rodziny.
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6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

W procedurze rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości płci.
O wynikach rekrutacji Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie zostaną
powiadomieni osobiście, drogą telefoniczną i/lub e-mailową.
W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej, spełniająca warunki do
wzięcia udziału w Projekcie. Podczas rekrutacji i w trakcie realizacji Projektu
obowiązuje zasada dobrowolności uczestnictwa w Projekcie.
O przyjęciu dziecka do Projektu decyduje zaakceptowanie przez rodziców Umowy,
Statutu Akademii, Regulaminu Akademii oraz Przedszkolnego Programu Nauczania.
W ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka, rodzice winni stawić się
w biurze Projektu celem podpisania umowy. Niestawienie się lub niezaakceptowanie
warunków umowy i dokumentów wymienionych powyżej, w tym terminie powoduje
automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z
listy rezerwowej.
W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w procesie rekrutacji, rodzice zobowiązani
są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Akademię na piśmie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Na miejsce osoby skreślonej z listy uczestników rekrutacji do Projektu zostaje
zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej, a w przypadku braku takich osób
przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja.
Akademia ma możliwość wydłużenia terminu rekrutacji do Projektu, jeżeli
w wyznaczonym terminie zgłosi się niewystarczająca liczba dzieci.
Akademia ma możliwość w trakcie trwania Projektu uzupełniania liczby dzieci,
w przypadku, gdy jakiś uczestnik zrezygnował lub został skreślony z listy uczestników
Projektu.
Zasady uczestnictwa w Projekcie, prawa i obowiązki uczestników reguluje umowa
udziału w Projekcie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania
projektu.
Akademia Małe Misie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu,
szczególnie w przypadku, jeśli zmianie ulegną warunki umowy o dofinansowanie
projektu.
Regulamin został opracowany przez Zespół Realizujący Projekt.
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