
 

Projekt pt. "Przedszkola bez barier" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 

Hajnówka, dnia 02.08.2021 r. 

ZOK.042.1.2.2021 

Regulamin naboru i uczestnictwa (rekrutacji)  
do projektu pt. „Przedszkola bez barier” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 -2020 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
„Przedszkola bez barier” realizowanego na terenie miasta Hajnówka w Przedszkolu 
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce oraz Przedszkolu 
Nr 5 w Hajnówce 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 
3.1 –  Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 – Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Hajnówka.  
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r. 
4. Regulamin projektu jest powszechnie dostępny. Można się z nim zapoznać w biurze 

projektu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka i przedszkolach 
uczestniczących w projekcie (z opcją do pobrania).  

§ 2 
 SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Przedszkola bez barier" 
realizowany przez Gminę Miejską Hajnówka na podstawie podpisanej umowy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, współfinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020 

2. Beneficjent – projektodawca – Gmina Miejska Hajnówka 
3. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 

22, 15-354 Białystok,  
4. Biuro projektu - Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1,17-200 Hajnówka, pokój 206 

(II piętro) 
5. Miejsce realizacji projektu: 

a) Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce 
z siedzibą w Hajnówce przy ul. Rzecznej 3, 17-200 Hajnówka (zwane dalej 
Przedszkole nr 3) 

b) Przedszkole Nr 5 w Hajnówce z siedzibą w Hajnówce przy ul. Mikołaja Reja 2, 
17-200 Hajnówka  (zwane dalej Przedszkole nr 5) 

6. Uczestnik projektu – beneficjent ostateczny – osoba zakwalifikowana do udziału 
w projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy tj. dzieci z 
Przedszkola Nr 3 oraz Przedszkola Nr 5 reprezentowane przez 
rodziców/opiekunów prawnych 
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7. Strona internetowa Beneficjenta – www.hajnowka.pl  

§ 3  
ZASADY FINANSOWANIA  

Udział w Projekcie dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego przy 
wkładzie własnym Gminy Miejskiej Hajnówka. 

§ 4 
CEL PROJEKTU: 

1. Celem projektu jest wsparcie rozwoju 80 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 6 
nauczycieli z miejscowości Hajnówka poprzez zapewnienie równego dostępu do 
edukacji przedszkolnej, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej Przedszkola Nr 3 oraz Przedszkola Nr 5, w tym: 
1) dostosowanie oferty edukacyjnej do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych 

dzieci, 
2) utworzenie 2 oddziałów integracyjnych dla 40 dzieci 3-4 letnich z Przedszkola Nr 3, 

w tym dla 6 dzieci z niepełnosprawnością, 
3) podniesienie kwalifikacji 2 nauczycieli z Przedszkola Nr 3 i kompetencji 4 

nauczycieli z Przedszkola nr 5 
4) doposażenie w/w placówek w infrastrukturę techniczną 

2. Projekt obejmuje: 
5) utworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w 

Przedszkolu Nr 3 (2 oddziały integracyjne), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami, doposażenie 2 sal, gabinetów specjalistycznych, sali 
gimnastycznej, szatni, kuchni, łazienek oraz wykonanie i doposażenie części placu 
zabaw, zatrudnienie kadry, wyprawka i NNW dla dzieci; 

6) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 6 dzieci z niepełnosprawnościami z 
Przedszkola Nr 3 (po 40 godzin indywidualnej terapii dla dziecka, z tego po 10 
godzin Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagogiki, logopedii oraz terapii metodą 
Snoezelen), zatrudnienie kadry; 

7) podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli z Przedszkola Nr 3 (studia 
podyplomowe) niezbędnych do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami, w tym 
1 nauczyciel pedagogika specjalna i 1 nauczyciel Integracja Sensoryczna. 

8) kształtowanie i rozwijanie u 40 dzieci z Przedszkola Nr 5 kompetencji kluczowych, 
w tym: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 10 dzieci oraz koła zainteresowań 
dla 30 dzieci: badawcze, informatyczne i angielskim, zatrudnienie kadry, 
wyposażenie sal 

9) doskonalenie umiejętności i kompetencji 4 nauczycieli z Przedszkola Nr 5 
w zakresie kształtowania u dzieci kompetencji kluczowych. 

§ 5  
UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Projekt skierowany jest do 40 dzieci w wieku od 3 do 4 lat i 2 nauczycieli 
z Przedszkola Nr 3 oraz 40 dzieci w wieku od 3 do 5 lat i 6 nauczycieli 
z Przedszkola Nr 5.  

2. Projekt skierowany jest do dzieci głównie z rodzin dysfunkcyjnych, o niskich 
dochodach, z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i z deficytami rozwojowymi. 
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§ 6 
REKRUTACJA 

1. Za rekrutację odpowiada kierownik projektu, w tym za: powołanie komisji 
rekrutacyjnej, w skład której wejdą nauczyciele w/w przedszkoli i koordynację jej 
prac oraz za opracowanie formularzy rekrutacyjnych. 

2. Rekrutacja rozpocznie się akcją informacyjną: rozmieszczeniem plakatów na 
tablicach informacyjnych w Hajnówce, w Przedszkolu Nr 3 i Przedszkolu Nr 5, na 
stronach Internetowych Urzędu Miasta Hajnówka i w/w placówek. Przedmiotowe 
strony internetowe są dostosowane do standardu WCAG 2.0. i umożliwiają 
korzystanie z Internetu przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

3. Terminy rekrutacji: 
1) Podstawową rekrutację poprzedziły zapisy wstępne do dwóch nowotworzonych 

oddziałów w Przedszkolu Nr 3, które odbyły się w terminach ogólnej rekrutacji 
do przedszkoli tj: od 01.03.2021 r. do 30.03.2021 r. oraz zapisy uzupełniające 
w okresie od 1.06.2021 r. do 15.06.2021 r. 

2) I termin rekrutacji nauczycieli oraz dzieci z Przedszkola Nr 3 i Przedszkola Nr 5 - 
od 05.08.2021 r. do 19.08.2021 r. - złożenie pocztą lub osobiście w siedzibie 
Przedszkola Nr 3 i Przedszkola Nr 5 lub biura projektu (również w godzinach 
popołudniowych - celem umożliwienia złożenia dokumentów pracującym 
rodzicom) dokumentów (formularz zgłoszeniowy z załącznikami: kopia 
orzeczenia Poradni Psychologiczno-pedagogicznej lub/i kopia opinii Poradni 
Psychologiczno-pedagogicznej lub/i opinia dyrektora przedszkola o trudnej 
sytuacji dzieci lub opinia dyrektora przedszkola o przydatności szkolenia; 
oświadczenie uczestnika projektu). 

3) II termin rekrutacji nauczycieli oraz dzieci z Przedszkola Nr 3 i z Przedszkola Nr 
5 - w przypadku wolnych miejsc po I terminie niezwłocznie zostanie ogłoszony II 
nabór, który będzie trwał tydzień. 

4. Celem przestrzegania zasady równości szans ze względu na płeć w zajęciach 
udział wezmą kobiety i mężczyźni. Ostateczny podział beneficjentów zostanie 
ustalony w wyniku rekrutacji.  

5. Komisja sprawdzi kompletność oraz przeprowadzi analizę złożonych formularzy 
i oświadczeń. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach zwróci się do 
rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o ich uzupełnienie 

6. Kryteria rekrutacji (I i II termin):  
1) Kryteria rekrutacji dziecka do nowoutworzonych oddziałów – 40 miejsc 

przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3: 
a) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną - 40 punktów 
b) z opinią wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inny 

organ prowadzący terapie - 20 punktów  
c) z opinią dyrektora przedszkola o trudnej sytuacji społeczno – rodzinnej – 

20 pkt  
d) mieszkające w miejscowości do 25 tys. mieszkańców – 10 pkt 

Ogółem można uzyskać: 90 punktów. 
W pierwszej kolejności zostaną zrekrutowane dzieci, które brały udział w 

rekrutacji ogólnej i uzupełniającej do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
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im. Żubra Pompika w Hajnówce w okresie od 01.03.2021 r. do 15.06.2021 r. (zapisy 
wstępne). 
2) Kryteria rekrutacji do indywidualnej terapii specjalistycznej nowych 6 dzieci 3 – 4 

letnich z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Nr 3:  
a) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną - 40 punktów 
b) z opinią wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inny 

organ prowadzący terapie - 20 punktów 
Ogółem można uzyskać: 60 punktów (rodzaj terapii zostanie określony na 
podstawie orzeczenia o niepełnosprawności). 

3) Kryteria rekrutacji dla nauczycieli - podniesienie kompetencji zawodowych 
nauczycieli: 

a) Nauczyciele pracujący w P3 / P5- 20 pkt  
b) Opinia dyrektora przedszkola o przydatności szkolenia/studiów do 

wykonywanej pracy - 20 pkt 
c) Osoby mieszkające w miejscowości do 25 tys. mieszkańców - 10 pkt 
Ogółem można uzyskać: 50 punktów. 

4) Kryteria rekrutacji dzieci na dodatkowe zajęcia w Przedszkolu Nr 5: 
a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:  

- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 5 
w Hajnówce – 10 pkt  
- opinia nauczyciela – wychowawcy potwierdzająca występowanie 
trudności w opanowaniu przez dziecko materiału matematycznego 
stanowiącego podstawę programową – 10 pkt 
- opinia nauczyciela - wychowawcy o trudnej sytuacji społeczno - 
rodzinnej 20 pkt 
Ogółem można uzyskać: 40 pkt. 

b) Koła zainteresowań (badawcze, informatyczne, języka angielskiego): 
- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 5 – 10 pkt 
- opinia nauczyciela – wychowawcy potwierdzająca zainteresowania 
dziecka w zakresie matematyki, informatyki lub zajęciach badawcze – 10 
pkt 
- opinia nauczyciela - wychowawcy o trudnej sytuacji społeczno - 
rodzinnej 20 pkt 
Ogółem można uzyskać: 40 pkt. (każde dziecko może wziąć udział tylko 

w jednej formie wsparcia do której posiada największe predyspozycje). 
7. Komisja rekrutacyjna wyłoni uczestników: 

1) 80 dzieci, w tym: 40dz 3 i 4 letnich zostanie objętych wychowaniem 
przedszkolnym w Przedszkolu Nr 3 w 2 nowych oddziałach integracyjnych, 
w tym 6 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 40 dzieci z Przedszkola Nr 5 
zostanie objętych wsparciem w ramach zajęć kształtujących i rozwijających 
kompetencje kluczowe, w tym: zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych 
z matematyki – 10 dzieci i kółek zainteresowań dla 30 dzieci; 

2) 6 nauczycieli, w tym: 2 nauczycieli z Przedszkola Nr 3 (studia podyplomowe) 
oraz 4 nauczycieli z Przedszkola Nr 5 szkolenia w zakresie kształtowania u 
dzieci kompetencji kluczowych i utworzy listy, w tym rezerwowe (max 3 osoby 
na działanie). 
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8. W przypadku osób spełniających te same kryteria o zakwalifikowaniu do udziału 
w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Natomiast o udziale w projekcie 
nauczycieli i dzieci, którzy spełniają te same kryteria i dokonały zgłoszenia w tym 
samym terminie, zdecyduje komisja rekrutacyjna w głosowaniu jawnym. 
W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu decydujący głos będzie należał do 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

9. O wynikach postępowania rekrutacyjnego beneficjenci będą poinformowani 
telefonicznie lub listownie. 

10. Po rekrutacji nastąpi ostateczny podział beneficjentów. 
11. Dokumentacja rekrutacyjna przechowywana będzie w biurze projektu.  

§ 7 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do: 
1) aktywnego, punktualnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach 

wsparcia 
2) przestrzegania regulaminów obowiązujących w przedszkolu 
3) każdorazowego podpisania dokumentów związanych z udziałem w 

zaplanowanych formach wsparcia w Projekcie, np.: listy obecności, deklaracji 
uczestnictwa, itp. 

4) współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu   
5) bieżącego  informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w Projekcie 
6) natychmiastowego informowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych  wpisanych  w  Formularzu  zgłoszeniowym 
2. Uczestnicy projektu są uprawnieni do: 

1) nieodpłatnego udziału w działaniach projektowych, 
2) bezpłatnego korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych zakupionych w 

ramach projektu. 
3. Udział w zajęciach projektowych: 

1) Obecność na zajęciach w przedszkolu jest obowiązkowa 
2) Usprawiedliwiane będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi 

wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Rodzic / opiekun 
prawny dziecka niezwłocznie poinformuje nauczyciela o przyczynach 
nieobecności dziecka na zajęciach. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 02.08.2021 r. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, a także przepisy wynikające 
z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy 
o ochronie danych osobowych. 

 

Burmistrz 
          Jerzy Sirak 


