Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu „Żółty Latawiec”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§1
Podstawowe pojęcia
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Programie oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją
Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z
dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K (2009)6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K (2011)
9058.
2. Priorytecie oznacza to Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
3. Działaniu oznacza to Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
4. Poddziałaniu oznacza to Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej.
5. Projekcie oznacza to Projekt pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z
autyzmem w przedszkolu „Żółty Latawiec” realizowany w ramach Działania określony
we wniosku o dofinansowanie projektu nr WNA-POKL.09.01.01-14-024/13.
6. Projektodawcy oznacza to Dariusz Sienkiewicz Niepubliczne Przedszkole „Żółty
Latawiec” i Klub Malucha „Żółty Latawiec”, Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny
„Żółty Latawiec”.
7. Danych osobowych oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
dotyczące uczestników Projektu.
8. Przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie
informatycznym.
9. Pracowniku (zatrudnionym) oznacza to pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj.
osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz
spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu
cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia,
umowa o dzieło).
10. Pracowniku Dariusz Sienkiewicz Niepubliczne Przedszkole „Żółty Latawiec” i Klub
Malucha „Żółty Latawiec”, Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny „Żółty Latawiec”
oznacza to osobę zatrudnioną w firmie Dariusz Sienkiewicz Niepubliczne Przedszkole
„Żółty Latawiec” i Klub Malucha „Żółty Latawiec”, Ośrodek Diagnostyczno-

Strona 1 z 6

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Terapeutyczny „Żółty Latawiec” z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Janusza
Korczaka 11 na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy
cywilno-prawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło).
§2
Informacje o Projekcie
1. Projekt pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu
„Żółty Latawiec” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej).
2. Projekt jest odpowiedzią na problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
a tym samym zmniejszonych szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 – 6 letnich z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu na obszarze powiatów łosickiego, mińskiego,
sokołowskiego, siedleckiego i m. Siedlce.
3. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w okresie od
01.06.2014 r. do 30.06.2015 r.
4. Projektodawcą realizującym Projekt jest Dariusz Sienkiewicz Niepubliczne Przedszkole
„Żółty Latawiec” i Klub Malucha „Żółty Latawiec”, Ośrodek DiagnostycznoTerapeutyczny „Żółty Latawiec” z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Janusza Korczaka 11.
5. Biuro Projektu mieści się przy ul. Warszawskiej 133, 08-110 Siedlce (woj. mazowieckie).
6. Projekt adresowany jest do dzieci (5 ch. i 1 dz.) w wieku przedszkolnym tj. 3-6 latki z
zaburzeniami spektrum autyzmu z powiatów łosickiego, mińskiego, sokołowskiego,
siedleckiego i m. Siedlce.
7. Proces rekrutacji uczestników Projektu będzie trwał od 01.06.2014 do 30.08.2014r. W
pierwszej kolejności przyjmowani będą chłopcy z uwagi na większą wśród nich
zachorowalność na autyzm. Pierwszeństwo będą też miały dzieci autystyczne z terenów
wiejskich. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na
autyzm przyjmowane będą na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających
diagnozę (orzeczenie o kształceniu specjalnym i opinii o wczesnym wspomaganiu).
Informacja o planowanej rekrutacji i jej terminie opublikowana zostanie na stronie
internetowej przedszkola w zakładce projekt. Informacja o rekrutacji udostępniona
zostanie także placówkom wydającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
(PPP w zasięgu oddziaływania projektu). Rekrutacja będzie polegała na złożeniu
deklaracji uczestnictwa w biurze projektu. Wszystkie dzieci, których
rodzice/opiekunowie prawni złożyli deklarację zostaną przebadani przez specjalistów
zatrudnionych w przedszkolu. Dzieci najbardziej zaburzone zostaną przyjęte do
projektu.

8. Przedszkole zlokalizowane zostanie przy ul. Warszawskiej 113 w Siedlcach. Przedszkole
rozpocznie działalność od sierpnia 2014 r.
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§3
Zakres wsparcia w ramach Projektu
1. W ramach Projektu wsparcie skierowane jest do dzieci w wieku
rodziców/opiekunów prawnych.

od 3 do 6 lat oraz

2. Opieka zapewniona zostanie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 7.30 do 16.30.
3. Organizacja placówki przedszkolnej:
a) zajęcia prowadzone w przedszkolu będą miały charakter edukacyjno – wychowawczy;
b) w ramach zajęć realizowana będzie pełna podstawa programowa obowiązująca w
placówkach wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
c) zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metody ABA;
d) każde dziecko uczestniczące w projekcie będzie objęte superwizją w zakresie terapii
behawioralnej oraz każdemu dziecku będzie przygotowany indywidualny program
terapeutyczny;
e) obok podstawy programowej nieodpłatnie realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe:
terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia integracja sensoryczna, terapia
behawioralna;
f) rodzice będą korzystać również z nieodpłatnych warsztatów (3h/mc);
g) zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w 2 grupach – każda będzie liczyła 3
dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
h) czas przebywania dziecka w przedszkolu nie może przekroczyć 10 godzin dziennie;
i) wyżywienie zostanie zapewnione dzieciom przez rodziców przy zachowaniu norm
bezpieczeństwa i higieny ze względu na diety, na których dzieci przebywają;
§4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. W Projekcie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którzy spełniają następujące
warunki:
a) w pierwszej kolejności przyjmowani będą chłopcy, z uwagi na większą wśród nich
zachorowalność na autyzm;
b) pierwszeństwo będą tez miały dzieci autystyczne z terenów wiejskich;
c) dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm przyjmowane
będą na podstawie dostarczonych przez rodziców dokumentów potwierdzających diagnozę;
2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń wszystkie dzieci zostaną przebadane pod kątem diagnozy
funkcjonalnej. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci najniżej funkcjonujące.
§5
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Procedura rekrutacji Uczestników Projektu
1. Rekrutacja uczestników trwa od 01.06.2014 do 31.08.2014.
2. Grupa docelowa projektu jest 6 dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 latki z zaburzeniami
spektrum autyzmu z woj. Mazowieckiego (powiat łosicki, miński, sokołowski i m. Siedlce). W
tym szczególna grupę docelową stanowią dzieci z terenów wiejskich (4 dzieci 3-4 latki).
3. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm przyjmowane
będą na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających diagnozę (orzeczenie o
kształceniu specjalnym i opinii o wczesnym wspomaganiu).
4. Informacja o planowanej rekrutacji i jej terminie opublikowana zostanie na stronie
internetowej przedszkola w zakładce projekt.
5. Informacja o rekrutacji udostępniona zostanie także placówkom wydającym orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego (PPP w zasięgu oddziaływania projektu).
6. Rekrutacja będzie polegała na złożeniu deklaracji uczestnictwa w biurze projektu. Wszystkie
dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli deklarację zostaną przebadani przez
specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Dzieci najbardziej zaburzone zostaną przyjęte do
projektu.
7. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny dostarczyć osobiście do siedziby Biura
Projektu na adres: ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, wypełniony i podpisany komplet
następujących dokumentów:
a) formularz rekrutacyjny – załącznik nr 2 do umowy uczestnictwa w projekcie;
b) deklaracja udziału uczestnika w projekcie, załącznik nr 3 do umowy uczestnictwa w projekcie
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4 do
umowy uczestnictwa w projekcie
Wzory dokumentów wraz z regulaminem rekrutacji dostępne na stronie internetowej Projektu:
www.zoltylatawiec.pl w zakładce projekt oraz w siedzibie Biura Projektu pod adresem: ul.
Warszawska 133, 08-110 Siedlce
8. Uczestnik zostanie dopuszczony do udziału w rekrutacji pod warunkiem złożenia w okresie
trwania rekrutacji kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz spełnienia
kryteriów zawartych w § 3 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia niepełne, czy też zawierające
nieprawidłowo wypełnione dokumenty zostaną odrzucone.
9. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu zostanie umieszczona w siedzibie Biura Projektu
pod adresem: ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce
10. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w
Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
11. Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Projekcie zostaną podpisane stosowne
umowy o uczestnictwie w Projekcie.
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§6
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie do 30.06.2015 r.
2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do bezpłatnej opieki nad dzieckiem w wieku od 3 do 6 lat,
którą zapewnia w ramach Projektu Projektodawca w Niepublicznym Przedszkolu „Żółty
Latawiec”.
3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list
dostarczanych przez Projektodawcę przez cały okres trwania Projektu.
4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczania dokumentów wskazanych przez
Projektodawcę.
§7
Zasady rezygnacji oraz wypowiedzenia udziału w Projekcie
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie
pisemnej. Oświadczenie woli uczestnika Projektu należy złożyć w siedzibie Biura Projektu.
2. Wypowiedzenie udziału w Projekcie Uczestnikowi przez Projektodawcę za pisemnym
oświadczeniem nastąpi w przypadku niewypełniania przez Uczestnika zobowiązań
wynikających z umowy uczestnictwa w Projekcie, Regulaminu Niepublicznego Przedszkola
„Żółty Latawiec”, a także w przypadku złożenia zgłoszenia zawierające nieprawdziwe dane.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014 r.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany
wytycznych PO KL.
3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem dostępnym w Biurze
Projektu oraz na stronie internetowej: www.zoltylatawiec.pl oraz oświadcza, iż jest on dla niego
zrozumiały, przyjmuje go do wiadomości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
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Sporządzono w Siedlcach, dnia 30.05.2014 r.
Akceptuję powyższy regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu.

……………………..…………..…………………….
(czytelny podpis uczestnika Projektu)

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