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Projekt „Kreatywne Przedszkole II” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kreatywne Przedszkole II” 

nr projektu: RPLD.11.01.01-10-0013/21 Edukacja przedszkolna 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Kreatywne Przedszkole II” -

warunki organizacji zajęć  dla wychowanków Przedszkola Specjalnego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu oraz  kursów/szkoleń dla nauczycieli 

uczących w w/w placówce oraz prawa i obowiązki uczestników Projektu. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XI.1 Wysoka jakość edukacji 

 XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

3. Biuro projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Krakowskie Przedmieście 

58, 98 – 200 Sieradz, gabinet psychologa/pedagoga. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

a) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt „Kreatywne Przedszkole II” 

realizowany przez Powiat Sieradzki/Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 

Sieradzu. 

b) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa 

w Projekcie. 

c) „Uczestniku projektu” – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą 

z udzielanego wsparcia. 

 

5. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności, kompetencji 11M/3K 

przedszkolaków z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację cyklu dodatkowych 

zajęć wspierających, zwiększających ich szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania 

stwierdzonych deficytów oraz wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli 20K 
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poprzez udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki                         

w terminie 01.06.2022-30.06.2023 w Przedszkolu Specjalnym przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.  

§ 2 

Warunki rekrutacji 

 

1. Projekt skierowany jest do następujących uczestników: 

a) przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu zamieszkujących na terenie województwa 

łódzkiego. 

 

b) Nauczycieli realizujących zajęcia w Przedszkolu Specjalnym  w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu/ nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli 

zatrudnionych w SOSW w Sieradzu zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego. 

 

2. Rekrutacja do zajęć odbędzie się w terminie od 01 – 06. 06. 2022 roku w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu na podstawie kryteriów określonych w § 3. 

3. Rekrutacja nauczycieli do zadania doskonalenie zawodowe odbędzie się w terminie 07 – 15. 

09 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu na podstawie 

kryteriów określonych w § 3. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy w swoim imieniu lub w imieniu swojego dziecka 

zobowiązuje się do udziału w zajęciach , doskonaleniu oraz do nie przerwania uczestnictwa                

w projekcie bez uzasadnionych powodów. 

6. Osoba, która zrezygnuje w trakcie z doskonalenia lub nie skończy wybranej formy 

doskonalenia zostanie obciążona kosztami tegoż doskonalenia. 

7. Zajęcia specjalistyczne dla wychowanków zostaną przeprowadzone przez osoby 

z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami. 

8. Uczestnik projektu/opiekun prawny zobowiązuje sięt do: regularnego, punktualnego 

i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, doskonaleniu zawodowym, wypełniania ankiet 

ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu. 

9. Uczestnik ma prawo do kontaktowania się z Realizatorem Projektu w sprawach związanych 

z udziałem w projekcie. 

10. Uczestnik Projektu ma prawo do równego traktowania. 

11. Realizator Projektu zobowiązuje się do: 

a) Dbałości o najwyższy poziom merytoryczny działań podejmowanych w ramach 

realizowanego Projektu i stałego ich ewaluowania. 

b) Zapewnienia uczestnikom Projektu możliwości bezpłatnego korzystania ze 

zorganizowanych w ramach Projektu działań zgodnie z zapisami wniosku 

o dofinansowanie Projektu. 
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12. Realizator Projektu ma prawo do: 

a) Uzyskania od Uczestników Projektu wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń 

pozwalających na realizację Projektu. 

b) Monitoringu zgodności realizowanych działań z zakładanymi celami i harmonogramem, 

monitoringu doskonalenia zawodowego, a także monitoringu wskaźników i rezultatów, 

w tym ewaluację ankiet w kontekście realizacji wskaźników „miękkich”. 

 

§ 3 

Kryteria rekrutacji do udziału w zajęciach projektowych 

 

1. Kryteria rekrutacji do zadania - Realizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne 

dzieci: 

a) przedszkolak SOSW w Sieradzu, z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, zameldowany 

na terenie woj. łódzkiego.. 

2. Kryteria rekrutacji do zadania – Doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

a) Nauczyciel/nauczycielka realizujący zajęcia w Przedszkolu Specjalnym w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu. 

b) Nauczyciel/nauczycielka realizujący zajęcia w w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Sieradzu. 

 

3. Kryteria selekcji: 

a) Wybrana forma doskonalenia zawodowego jest zgodna z diagnozą oraz potrzebami 

placówki (ocena na podstawie planu oraz wywiadu z dyrektorem) – 0 – 5 punktów. 

b) Efektywna możliwość wykorzystania wybranej formy doskonalenia zawodowego  – 0 – 5 

punktów. 

c) Zgodność wybranej formy doskonalenia zawodowego z rodzajem prowadzonych zajęć 

w placówce – 0 -3 punkty. 

d) Uzasadnienie wyboru formy doskonalenia zawodowego – 0 – 2 punkty. 

e) Kolejność zgłoszeń – 1 punkt. 

4. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności zakwalifikowanych do 

danego zadania decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc utworzona będzie lista rezerwowa. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie dorekrutowywani będą chętni według 

kolejności na liście rezerwowej. 

7. Uczestnik Projektu może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia o ile spełnia 

kryteria rekrutacji. 

8. Okres udziału w Projekcie zawiera się od 01.06.2022 roku do 30.06.2023 roku. 
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§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest czytelne wypełnienie i dostarczenie dokumentów 

rekrutacyjnych i złożenie ich w biurze Projektu – gabinet psychologa/pedagoga w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98 – 200 

Sieradz w terminie : dzieci 01-06.06.2022 roku w godzinach  pracy psychologa/koordynatora 

lub przesłanie w/w dokumentów na adres mailowy: lk16@wp.pl  w tym samym terminie tj. 

01-06.06.2022 roku do godziny 23.59; nauczyciele: 07-15.09.2022 jak wyżej. 

2. Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniających w przypadku wystąpienia wolnych 

miejsc. 

3. Złożone dokumenty rekrutacyjne są zapisywane w rejestrze wg daty wpływu. 

4. Dokumenty rekrutacyjne to: 

a) Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli – załącznik nr 1. 

b) Formularz rekrutacyjny dla uczniów – załącznik nr 2. 

5. Dokumenty rekrutacyjne: 

a) Do pobrania w biurze Projektu – gabinet psychologa/pedagoga w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz. 

b) Wysłane na adres mailowy ze skrzynki służbowej – dotyczy nauczycieli. 

c) Dostępne na stronie internetowej placówki. 

6. Odrzucone będą zgłoszenia osób, które: 

a) Złożą dokumenty rekrutacyjne niezgodne ze wzorami. 

b) Złożą dokumenty rekrutacyjne na innym niż określony formularz. 

c) Złożą dokumenty rekrutacyjne po terminie. 

d) Nieczytelnie wypełnią dokumenty rekrutacyjne. 

7. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie decyduje komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu. 

8. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu zostanie zatwierdzona do dnia 07.06.2022 

roku.(dzieci), 16.09.2022r. (nauczyciele). 

9. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu dla zainteresowanych do wglądu w biurze Projektu 

– gabinet psychologa/pedagoga w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Sieradzu. 

 

§ 5 

Zadania projektowe 

1. Zadanie projektowe: realizacja staży i zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności 

i kompetencje uczniów. 

mailto:lk16@wp.pl
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a) Rodzaj zajęć: 

specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, neurologopedyczne,  

surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne, pedagogiczne,. rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne, terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej, 

terapeutyczne z elementami dogoterapii, ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, 

rozwijające, uzdolnienia: umuzykalniające, sensoplastyczne, kulinarne,  

b) Odpowiedzialni za realizację zadania: personel projektu, kadra zarządzająca, koordynator. 

 

2. Zadanie projektowe: doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli. 

a) Szkoleni/kursy: 

 uwaga słuchowa  2 

  terapia behawioralna  2 

  z zakresu autyzmu  4 

 Johansen  2 

 logopedyczne SMURF  2 

  neurloflow  3 

  integracja bilateralna  2 

  ortoptyka   2 

 programowanie terapii logopedycznej u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu 2 

 sensomotoryczna terapia widzenia 2 

 terapia integracji sensorycznej - Plan terapii 2 

  monachijska diagnostyka rozwojowa  2 

  TUS  3 

 praca z rodziną w obliczu rozwodu  2 

  I stopień TSR szkolenie podstawowe  1 

 logorytmika  2 

 elektrostymulacja w logopedii-płytki podniebienne 3 

  tablica interaktywnej/monitor  20 

  eye tracking w edukacji  5 

 całościowe szkolenie z metody krakowskiej 3 

 terapia snoezellen  2 

 KORP  2 

 KORP program terapii  2 

 KOGS  2 

 Metoda Strukturalna 2 

  logopedyczne 2 
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 zaburzenia przetwarzania słuchowego 2 

  wywiad do diagnozy autyzmu  2 

  skala Leitera  1 

  Procedura, obliczanie i interpretowanie wyników DSR Plus  1 

 WISC-V  1 

  KOZE 

 

b) Szkolenia mogą odbywać się w formie zdalnej. 

 

3. Zadanie projektowe: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. 

a) Zaplanowane wyposażenie odpowiada potrzebom placówki. 

 

b) Zakupu dokona koordynator wraz z kadrą zarządzającą. 

 

c) Odpowiedzialny za realizację zadania: koordynator, kadra zarządzająca. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Osoba przystępująca do Projektu wypełnia: 

a) Oświadczenie Uczestnika Projektu. 

b) Inną niezbędną dokumentację stanowiącą załączniki do umowy o dofinansowanie. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz zasadami 

unijnymi, w tym zasadami dotyczącymi równości szans, bez względu na wiek, płeć, 

niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację 

seksualną z poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób, równości szans, 

niedyskryminacji, zasadą zrównoważonego rozwoju oraz SzOOP RPO, RPOWŁ 2014 – 2020. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje zarządzający 

Projektem – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zapisami we Wniosku o dofinansowanie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

5. Regulamin obowiązuje w okresie od 01.06.2022 roku do 30.06.2023 roku. 

 

 

Opracowanie: 

K. Dawid – Jędrysiak, L. Krystkiewicz 

Sieradz, 31.05.2022r. 
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