Zarządzenie Nr 2658/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 września 2021 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn.:
„Misja
przedszkolak
równanie
szans
edukacyjnych
dzieci
z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz § 10 ust. 1
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (Zarządzenie Nr 1166/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 r., z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Misja
przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami
i deficytami rozwojowymi” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

Nadzór nad wykonaniem
Funduszy Europejskich.

§3
Zarządzenia powierza się

Dyrektorowi

Wydziału

§4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia nr 2658/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16.09.2021r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci
z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 – Edukacja Przedszkolna.
§1
SŁOWNIK
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Projekt – projekt pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci
z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”
2. Uczestnik Projektu – odpowiednio:
a) dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji
zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie,
b) nauczyciel, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji
został zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie.
3. Koordynator Projektu – pracownik Urzędu Miasta Płocka, osoba zarządzająca
Projektem.
4. Koordynator merytoryczny – osoba zatrudniona przez Urząd Miasta Płocka która
odpowiada m.in. za rekrutację, prowadzenie harmonogramów, dokumentowanie
i monitorowanie zajęć.
5. Rodzic/opiekun – opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka
do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji.
6. Realizatorzy projektu – przedszkola objęte wsparciem:
a) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 (MP 3), ul. Konstantego
Ildefonsa
Gałczyńskiego
7,
Płock
09-400,
tel.
+24
3642655,
http://www.mp03plock.pl
b) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 (MP 16), ul. Stanisława
Zgliczyńskiego 8, Płock 09-400, tel. +24 3671957, http://przedszkole16.net.pl
c) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 im. Jean'a Vanier (MP
33), ul. Zygmunta Padlewskiego 2, 09-400 Płock, tel. +24 3642651,
http://miejskieprzedszkolenr33.pl
7. Biuro Projektu – miejsce, w którym Realizator projektu zapewnia uczestnikom projektu
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu, miejsce przechowywania
dokumentacji projektu: Urząd Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. E 40 A,
e-mail: agnieszka.agacinska@plock.eu, tel.: 24 367 17 69.
8. PPP – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
9. Dziecko z niepełnosprawnością – dziecko w wieku przedszkolnym posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj
niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno
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- wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający
w publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
10. Dziecko ze stwierdzonymi deficytami - dziecko w wieku przedszkolnym, mające
specyficzne
potrzeby
edukacyjno-wychowawcze,
posiadające
stwierdzone
w diagnozach przedszkolnych/opiniach deficyty ogólnorozwojowe. Występujące
deficyty u dzieci to np.: trudności emocjonalne i społeczne, niska sprawność
w zakresie motoryki małej, zaburzenia koordynacji ruchowo wzrokowej, niska
sprawność w zakresie motoryki dużej, problemy w poruszaniu się, wady postawy.
Głównie są to problemy rozwojowe utrudniające adaptację w przedszkolu, problemy
psychologiczne, logopedyczne, problemy w poruszaniu się i posługiwaniu
przedmiotami codziennego użytku.
11. Beneficjent – Gmina – Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
12. Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: „Misja przedszkolak
- równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami
rozwojowymi”.
§2
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: „Misja
przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami
i deficytami rozwojowymi”, realizowanego przez Gminę Miasto Płock. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 – Edukacja Przedszkolna.
2. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.05.2021 r. – 31.08.2022 r.

3. Celem Projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb
28 dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych
dla 130 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami w 3 płockich przedszkolach oraz
podniesienie kompetencji 93 nauczycieli.
4. Projekt obejmuje wsparciem trzy Miejskie Przedszkola w Płocku zgodnie z § 1 pkt. 6.

5. W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:
a) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej
i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział
w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego
z niepełnosprawności;
b) Rozszerzenie oferty MP 3,16,33 o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
c) Doskonalenie umiejętności lub kwalifikacji nauczycieli MP 3, 16, 33 do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpłatne!
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1.

§3
FORMY WSPARCIA
Tematyka zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Miejskim Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku obejmuje:

1.Trening umiejętności społecznych:
•

zajęcia indywidualne dla 4 dzieci, 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 80 h

• zajęcia grupowe dla 12 dzieci, 4 grupy/3os. x 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 80 h
Cel: nabywanie i podnoszenie konkretnych umiejętności społecznych - stosownych do zaistniałej
sytuacji, a także odczuwanie zachowań niepożądanych i nieadekwatnych.

2.Terapia ręki:
• zajęcia indywidualne dla 4 dzieci, 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 80 h
• zajęcia grupowe dla 8 dzieci 4 grupy/2os x 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 80 h
Cel: rozwijanie motoryki małej oraz poprawa ruchów precyzyjnych.

3. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna:

• zajęcia indywidualne dla 4 dzieci, 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 80 h
• zajęcia grupowe dla 12 dzieci 3 grupy/4 os. x 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 60 h
Cel: korygowanie zaburzeń statyki ciała, przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich,
wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym. Zajęcia skierowane do dzieci posiadających
zaburzenia rozwojowe.
2. Tematyka zajęć dla dzieci z deficytami w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi nr 3 w Płocku obejmuje:
1.Trening umiejętności społecznych:

• zajęcia grupowe dla 18 dzieci, 6 grup/3 os. x 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 120 h
Cel: nabywanie i podnoszenie konkretnych umiejętności społecznych - zachowań stosownych
do zaistniałej sytuacji, a także odczuwanie zachowań niepożądanych i nieadekwatnych.
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2. Terapia ręki:

• zajęcia grupowe dla 12 dzieci, 6 grup/2 os. x 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 120 h
Cel: rozwijanie motoryki małej oraz poprawa ruchów precyzyjnych.

3. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna:

• zajęcia grupowe dla 28 dzieci, 7 grup/4 os. x 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 140 h
Cel: korygowanie zaburzeń statyki ciała, przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich,
wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym.
3. Tematyka zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Miejskim Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku obejmuje:
1.Terapia ręki „Sprawna rączka” - zaburzenia rozwoju motoryki małej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej:

• zajęcia indywidualne dla 3 dzieci, 8h w m-cu dla każdego dziecka x 10 m-cy, łącznie 240 h
Cel: zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.

2. Zaj. psychologiczne „Odkrywamy siebie”- zaburzenia w rozwoju emocjonalnym:

• zajęcia indywidualne dla łącznie 3 dzieci, 4h w m-cu dla każdego dziecka
x 10 m-cy, łącznie 120 h
Cel: zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.

3. Muzykoterapia „Zabawy z muzyką”:

• zajęcia grupowe, dla 1 grupa 3 os.,4 h w m-cu x 10 m-cy, łącznie 40 h
Cel: kształtowanie sfery emocjonalno-społecznej dziecka, stymulacja koordynacji ruchowej,
słuchowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej, usprawnianie funkcji manualnych, mowy,
procesów SI.
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4. Tematyka zajęć dla dzieci z deficytami w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi nr 16 w Płocku obejmuje:

1.Terapia ręki „Sprawna rączka”:

• zajęcia indywidualne dla 12 dzieci, 2h/m-c dla dziecka x 10 m-cy =240 h
Cel: Usprawnianie funkcji odbioru bodźców(percepcja) i reakcji mięśni (ruch).

2. Zajęcia psychologiczne „Odkrywam siebie”:

• zajęcia indywidualne – 2 dzieci x 4h/m-c dla dz. x 10 m-cy =80 h
Cel: polepszenie komunikacji, nabycie umiejętności nazywania emocji.

3. Zajęcia stymulujące mowę i myślenie „Zmyślna główka”:

• zajęcia indywidualne, 5 dzieci x 4h/m-c dla dziecka x 10 m-cy = 200 h
Cel: podniesienie samooceny, nawiązywanie relacji z rówieśnikami.

4. Terapia behawioralna „Ja i mój świat”

• zajęcia indywidualne 5 dzieci x 4h/m-c dla dziecka x10m-cy=200 h
Cel: zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.

5. Muzykoterapia „Zabawy z muzyką”- usprawnienia w rozwoju psychoruchowym

• zajęcia grupowe – 1 grupa, 3 dzieci, 8h w m-cu x10m-cy=80 h
Cel: zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.

6.Zajęcia ukierunkowane na rozwój percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokoworuchowej „Bystre oczko”:

• zajęcia grupowe - 6 gr.- 24 dzieci, 4h w m-cu na grupę x 10 m-cy = 240
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Cel: zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.

7.Kinezjologia edukacyjna „Zabawy z kinezjologią”:

• zajęcia grupowe - 1grupa 3 dzieci, 8 h w m-cu x 10 m-cy = 80 h
Cel: zmniejszenie deficytów oraz poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym.

5. Tematyka zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Miejskim Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Płocku obejmuje:
1.Sala doświadczania świata:

• zajęcia indywidualne dla 6 dzieci, 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 120 h
• zajęcia grupowe dla 6 dzieci, 2 grupy/3 os. x 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 40 h
Cel: stymulowanie/wyciszanie zmysłów przy pomocy specjalistycznie dobranego wyposażenia
stymulującego środowisko wpływające na rozwój zmysłów u dzieci, które w codziennym życiu mają
problem z prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców świata zewnętrznego.

2. Trening umiejętności społecznych:

• zajęcia indywidualne dla 4 dzieci, 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 80 h
• zajęcia grupowe dla 4 osób, 2 grupy/2 os. 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 40 h
Cel: nabywanie i podnoszenie konkretnych umiejętności społecznych, konkretnych zachowań
stosownych do zaistniałej sytuacji, a także odczuwanie zachowań niepożądanych i nieadekwatnych.

3. Sensoplastyka:

• zajęcia indywidualne dla 3 dzieci. 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 60 h
• zajęcia grupowe: 3 dzieci, 1gr/3 os. 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 20 h
Cel: rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia. Zajęcia skierowane do dzieci, które posiadają
zaburzenia grafomotoryki i motoryki małej.
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6. Tematyka zajęć dla dzieci z deficytami w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi nr 33 w Płocku obejmuje:
1.Sala doświadczania świata:

• zajęcia grupowe dla 24 dzieci, 6 grup/4 os. x 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 120 h
Cel: stymulowanie lub wyciszanie zmysłów przy pomocy specjalistycznie dobranego wyposażenia
stymulującego środowisko wpływające na rozwój zmysłów u dzieci, które w codziennym życiu mają
problem z prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców świata zewnętrznego.

2. Trening umiejętności społecznych:

• zajęcia grupowe dla 18 osób, 6 grup/3 os. 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 120 h
Cel: nabywanie i podnoszenie konkretnych umiejętności społecznych, konkretnych zachowań
stosownych do zaistniałej sytuacji, a także odczuwanie zachowań niepożądanych i nieadekwatnych.

3. Sensoplastyka:

• zajęcia grupowe 12 dzieci, 4 grupy/3 os. 2 godz./m-c x 10 m-cy, łącznie 80 h
Cel: rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia.

7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi obejmuje następujące kursy/szkolenia:
1) Trening umiejętności społecznych – kurs doskonalący, 8 grup po 16 godzin:
- 31 nauczycieli - MP nr 3,
- 15 nauczycieli z MP nr 16,
- 27 nauczycieli z MP 33.
2) Kodowanie w przedszkolu – szkolenie dla 15 nauczycieli z MP 16, 2 grupy po
8 godzin.
3) Sensoplastyka – kurs dla 20 nauczycieli z MP nr 33 (w trybie on-line,
2 grupy po 16 godzin);
8. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na danym szkoleniu/kursie,
Beneficjent może zażądać od nauczyciela, który nie wziął udziału
w szkoleniu/kursie zwrotu kosztów szkolenia/kursu.
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9. Zajęcia dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli prowadzone
będą bezpłatnie według ustalonego harmonogramu.

§4
LICZBA UCZESTNIKÓW
1. Uczestnikami Projektu są dzieci uczęszczające do przedszkoli objętych wsparciem oraz
nauczyciele pracujący w tych placówkach w liczbie zgodnej z poniższą tabelą:

PRZEDSZKOLE

DZIECI

NAUCZYCIELE

Miejskie Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi
nr 3

40 dzieci:
12 dzieci z niepełnosprawnością
28 dzieci z deficytami

31
nauczycieli

Miejskie Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi
nr 16

53 dzieci:
3 dzieci z niepełnosprawnością
50 dzieci z deficytami

15
nauczycieli

Miejskie Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi
nr 33

39 dzieci:
13 dzieci z niepełnosprawnością
26 dzieci z deficytami

47
nauczycieli

Podsumowanie

132 dzieci (dzieci z
niepełnosprawnością/dzieci
z deficytami)
(zakładana proporcja płci: 81 chłopców
i 49 dziewczynek)
w tym:
• 28 dzieci z niepełnosprawnością
(zakładana
proporcja
płci:
17
chłopców i 11 dziewczynek)
• 104 dzieci z deficytami
(zakładana
proporcja
płci:
64
chłopców i 38 dziewczynek)

93
Nauczycieli
(zakładana proporcja płci:
92 kobiety
i 1 mężczyzna)

2. Liczba uczestników Projektu może ulec zwiększeniu (w zależności od możliwości
Beneficjenta) na wniosek Dyrektora przedszkola i po uzyskaniu zgody Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (o ile będzie wymagana).
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§5
PROCES REKRUTACJI
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady
równości
szans
i
niedyskryminacji,
w
tym
dostępności
dla
osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn Dzieci
i nauczyciele otrzymają wsparcie bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, religię,
światopogląd itp. adekwatne do swoich potrzeb. Każda osoba ma takie same prawa
jak i obowiązki w związku z aplikowaniem o uczestnictwo w projekcie/uczestnictwem
w projekcie.
Rekrutacja Uczestników projektu odbędzie się we wrześniu 2021 r. Informacja
o rekrutacji wywieszona będzie na tablicach informacyjnych w siedzibie przedszkoli
oraz
przekazywana
rodzicom/opiekunom
prawnym
dzieci
przez
nauczycieli/wychowawców.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przeprowadzona/e zostanie/ną rekrutacja/e
uzupełniająca/e.
Za rekrutację Uczestników Projektu odpowiedzialny jest w danym przedszkolu:
a) Dyrektor przedszkola,
b) Koordynator Merytoryczny Projektu,
c) Nauczyciele i specjaliści pracujący w MP 3, MP 16 oraz w MP 33 w Płocku.
Udział dzieci w konkretnym rodzaju zajęć/terapii jest rekomendowany
rodzicowi/opiekunowi
prawnemu
przez
nauczycieli/wychowawców
na
podstawie danych przygotowywanych do diagnozy potrzeb danego
przedszkola. Rodzic/opiekun prawny dziecka może nie zgodzić się
na proponowane zajęcia/terapie i samodzielnie wskazać te, w których
miałoby uczestniczyć dziecko.
Dokumentacja rekrutacyjna, składa się z:
a) formularza zgłoszeniowego dziecka do udziału w Projekcie (Załącznik nr 1
do Regulaminu);
b) formularza zgłoszeniowego nauczyciela do udziału w Projekcie (Załącznik nr 2
do Regulaminu);
c) deklaracji udziału w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu);
d) formularza – spełnienia kryteriów premiujących (Załącznik nr 4 do Regulaminu).
e) oświadczenia uczestnika Projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu).

7. Kryteria obligatoryjne:
1) Zajęcia
dla
dzieci:
uczestnikiem
projektu
może
zostać
dziecko
z niepełnosprawnościami lub deficytami uczęszczające do jednego z przedszkoli
objętych wsparciem oraz złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Dziecko
z niepełnosprawnością nie może uczestniczyć w zajęciach przewidzianych
dla dzieci z deficytami a dziecko z deficytami nie może uczestniczyć
w zajęciach przewidzianych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
2) Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli: uczestnikiem projektu
może zostać nauczyciel pracujący w jednym z przedszkoli objętych wsparciem
u którego stwierdzono zgodność wsparcia z aktualną potrzebą spowodowaną opieką
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nad dzieckiem z konkretną niepełnosprawnością/deficytem oraz złożenie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych.
3) W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci i nauczycieli niż założono w § 3 i 4
w pierwszej kolejności do Projektu i na poszczególne formy wsparcia zakwalifikowane
zostaną dzieci i nauczyciele, którzy uzyskają największą liczbę punktów za spełnienie
kryteriów premiowanych, określonych w niniejszym regulaminie.
8. Kryteria premiowane przyznawane będą w przypadku zgłoszenia się
większej liczby chętnych niż założono w § 3 i 4 na poszczególne zajęcia/
szkolenia/ kurs:
1) Kryteria premiujące dla dzieci:
a) dzieci z rodzin o gorszym położeniu społeczno-ekonomicznym – 10 pkt.
(na podstawie oświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej),
b) zgodnie z opinią nauczyciela o szczególnej potrzebie objęcia wsparciem – do 5
pkt. w przypadku uzyskania przez dzieci takiej samej liczby punktów.
2) Kryteria premiujące dla nauczycieli:
a) stażyści – 5 pkt,
b) kontraktowi – 4 pkt,
c) mianowani – 3 pkt,
d) dyplomowani – 1 pkt.
e) zgodnie z opinią Dyrektora o szczególnej potrzebie objęcia wsparciem – do 5
pkt. w przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów na poszczególne
szkolenia/kurs.
9. W przypadku uchybień formalnych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych, rodzic/
opiekun/nauczyciel może zostać poproszony drogą mailową lub telefoniczną
lub pisemnie o uzupełnienie braków.
10. W przypadku nieuzupełnienia braków w dokumentacji w terminie 5 dni
kalendarzowych nastąpi skreślenie danej osoby z listy uczestników Projektu.
11. Dodatkowo rodzic/opiekun/nauczyciel może zostać poproszony o udzielenie
wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych
dokumentów.
12. Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne
są w Biurze Projektu, w siedzibie Realizatora projektu i na stronie www Urzędu
Miasta Płocka: www.plock.eu/ Unia Europejska.
13. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu procesu rekrutacji
do projektu na wniosek Dyrektora przedszkola i po uzyskaniu akceptacji
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (o ile będzie wymagana).
14. W przypadku mniejszego, iż zakładane zainteresowania udziałem w projekcie
przeprowadzone zostaną przez nauczycieli przedszkoli i Dyrekcję dodatkowe
spotkania z rodzicami dzieci w celu szczegółowej analizy przyczyn niechęci oraz
możliwości sposobów rozwiązania tej sytuacji na korzyść rodzica.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik/czka Projektu, rodzic/opiekun prawny, nauczyciel zobowiązani są podać
dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza.
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2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
3. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie na miejsce osoby, która
zrezygnowała, zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, o ile stopień realizacji tych zajęć/
szkoleń/kursów pozwoli na osiągnięcie przez uczestnika zakładanych rezultatów
Projektu.
4. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w Projekcie wymagana jest pisemna
informacja o rezygnacji złożona przez rodzica/opiekuna do Biura Projektu wraz
z podaniem przyczyny.
5. W przypadku rezygnacji z udziału nauczyciela w Projekcie wymagana jest pisemna
informacja o rezygnacji złożona przez tego nauczyciela do Biura Projektu wraz
z podaniem przyczyny.
6. Jedną z form dokumentowania realizacji wsparcia opisanego w § 3 oraz realizacji
działań informacyjno - promocyjnych może być dokumentacja fotograficzna.
Uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, że dokumentacja ta nie
narusza ich dóbr osobistych i zostanie wykorzystana wyłącznie
do dokumentowania, promocji i komunikacji w ramach projektu.
7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać
do Biura Projektu
8. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do Gminy - Miasto Płock.
9. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań uczestnika projektu wymienionych
w niniejszym regulaminie, Realizator, Beneficjent lub instytucja uprawniona do kontroli
ww. podmiotów w zakresie projektu może uznać koszty poniesione na uczestnika
projektu za niekwalifikowane w całości lub części i żądać od niego ich zwrotu.
10. Zmiany załączników do niniejszego regulaminu nie powodują konieczności zmiany
właściwego Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka wprowadzającego niniejszy
regulamin do stosowania. Zmienione załączniki będą każdorazowo publikowane
na stronie internetowej Beneficjenta.
11. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu tj. od 01.05.2021
do 31.06.2022r. i może ulec zmianie w sytuacji: konieczności zmiany wniosku
o dofinansowanie Projektu, występującym na etapie realizacji projektu zmianom
sytuacyjnym, zmiany dokumentów strategicznych, programowych lub Wytycznych
programowych i innych dot. wyboru i realizacji projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020,
12. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać
Koordynatorowi Projektu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr …... w Płocku
Lp
.
1
3
4

Informacje o projekcie
Tytuł
Projektu:
„Misja
przedszkolak
równanie
szans
edukacyjnych
dzieci
z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”, Nr Projektu RPMA.10.01.04-14-e132/20
Program Operacyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Biuro projektu: Urząd Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pok. 40 A,
tel. 24 367 17 69

UWAGA:
1.

Formularz zgłoszeniowy do Projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie
w sposób czytelny i podpisany w miejscach do tego wskazanych. Uzupełnienie wszystkich pól
jest wymagane.
2.
W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok
skreślenia), a następnie zaznaczyć/ wpisać prawidłową odpowiedź.
3.
W przypadku pojawienia się możliwości udzielenia odpowiedzi o następującej treści „
TAK/
NIE”, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”.

Nazwisko

CZĘŚĆ I - DANE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU (DANE DZIECKA)
PESEL

Imię/ Imiona

Płeć
CZĘŚĆ II - DANE KONTAKTOWE

Ulica
Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość
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Województwo

Gmina

Powiat

Obszar

miejski1

wiejski2

Telefon
kontaktowy

Adres
e-mail
CZĘŚĆ III – STATUS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
TAK
NIE
odmawiam podania informacji
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań3
TAK
NIE
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*
TAK
NIE
odmawiam podania informacji
*Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej zalicza się wyłącznie poniższe grupy:
- byli więźniowie,
- narkomani,
- osoby bezdomne i/lub wykluczone z dostępu do mieszkań,
- osoby zamieszkujące obszary wiejskie.
Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawności/ą/ami4
TAK
NIE
Posiadanie deficytów rozwojowych
TAK
NIE
CZĘŚĆ IV - UŁATWIENIA
Przystąpienie do projektu wiąże się z dodatkowymi potrzebami (nie oferowanymi do tej pory przez
przedszkole) bez których dziecko nie będzie mogło skorzystać ze wsparcia:
TAK
NIE
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie potrzeby:
1

Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta.
Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część
wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.
2

3

Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań:
a. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
b. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby
opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
c. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
d. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu
krajowego, skrajne przeludnienie).
4

Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 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. 2017 poz. 882, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem
poświadczającym stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:
a. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,
b. orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
c. orzeczenie o niezdolności do pracy,
d. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,
e. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,
f. inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),
g. w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.
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Czytelny
podpis
formularz
Miejscowość, data:

osoby

wypełniającej

Załącznik nr 2 do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr …... w Płocku
Lp.

Informacje o projekcie

Tytuł
Projektu:
„Misja
przedszkolak
równanie
szans
edukacyjnych
dzieci
z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”, Nr Projektu RPMA.10.01.04-14-e132/20
Program Operacyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt: Regionalny Program
3
Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Biuro projektu: Urząd Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pok. 40 A,
4
tel. 24 367 17 69
CZĘŚĆ I - DANE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
Nazwisko
Imię/ Imiona
1

PESEL

Płeć

Stopień awansu
zawodowego

Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany

Podstawowe (ISCED1)
TAK
Gimnazjalne (ISCED2)
TAK
Ponadgimnazjalne (ISCED3)
TAK
Policealne (ISCED4)
TAK
Wyższe (ISCED5-8)
TAK
CZĘŚĆ II - DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU

Wykształcenie
w chwili wypełniania
dokumentów
rekrutacyjnych

Ulica
Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Gmina

Powiat

Obszar

miejski5
wiejski6

5

Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta.
Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część
wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.
6
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Telefon
kontaktowy

Adres
e-mail
CZĘŚĆ III – STATUS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
TAK

NIE

odmawiam podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań7
TAK
NIE
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*
TAK
NIE
odmawiam podania informacji
*Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej zalicza się wyłącznie poniższe grupy:
- byli więźniowie,
- narkomani,
- osoby bezdomne i/lub wykluczone z dostępu do mieszkań,
- osoby zamieszkujące obszary wiejskie.
Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawności/ą/ami8
TAK

NIE

odmawiam podania informacji
CZĘŚĆ IV – WYBÓR FORMY WSPARCIA

Deklaruję chęć udziału w:
Kursie pn.: „Trening umiejętności społecznych” (16h)
Szkoleniu pn.: „Kodowanie w przedszkolu” (8h)
Szkoleniu pn.: „Sensoplastyka®”(16h)
CZĘŚĆ V – DEKLARACJA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
7

Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań:

a. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
b. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje
penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
c. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
d. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego,
skrajne przeludnienie).
8

Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 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. 2017 poz. 882, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Potwierdzeniem
statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:
a. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,
b. orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
c. orzeczenie o niezdolności do pracy,
d. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,
e. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,
f. inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),
g. w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.
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1. ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie.
Jednocześnie akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zostałem/łam
poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentów o charakterze
ewaluacyjnym związanych z realizacją projektu.
3. WYRAŻAM ZGODĘ NA nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, nazwiska, głosu w dowolnym
formacie i we wszystkich mediach do celów związanych z informacją, sprawozdawczością i promocją
ww. Projektu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
4. ZOSTAŁAM/EM POINFORMOWANY, ŻE podpisanie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 5
do Regulaminu, jest dobrowolne, jednocześnie jego brak uniemożliwia mi wzięcie udziału Projekcie.
5. JESTEM ŚWIADOMY/A, ŻE wypełnienie i złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie
gwarantuje mi możliwości udziału w projekcie, w związku z obowiązującymi zasadami rekrutacji
określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.
6. Moje przystąpienie do projektu wiąże się z dodatkowymi potrzebami organizacyjnymi, wynikającymi
z niepełnosprawności, np. obsługa tłumacza języka migowego, zapewnione miejsce na sali
wykładowej na wózek inwalidzki, itp.
TAK
NIE
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie potrzeby:

Czytelny podpis nauczyciela
Miejscowość, data:
CZĘŚĆ V – WYPEŁNIA DYREKTOR
KRYTERIA OBLIGATORYJNE

TAK/NIE

Nauczyciel pracujący w przedszkolu u którego stwierdzono zgodność wsparcia z
aktualną potrzebą spowodowaną opieką nad dzieckiem z konkretną
niepełnosprawnością/deficytem.
Złożenie kompletu podpisanych i prawidłowo wypełnionych dokumentów
rekrutacyjnych.
PRZYZNANA
LICZBA PUNKTÓW

KRYTERIA PREMIUJĄCE
a. Nauczyciel stażysta – 5 pkt,
b. Nauczyciel kontraktowy – 4 pkt,

c. Nauczyciel mianowany – 3 pkt,
d. Nauczyciel dyplomowany – 1 pkt.
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Czytelny podpis osoby
wypełniającej część V formularza

Załącznik nr 3 do Regulaminu
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Imię i nazwisko dziecka
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr ………………….. w Płocku

Nazwa zajęć, na które rekomendowany jest udział dziecka:
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Forma zajęć:*
Zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami
Zajęcia grupowe dla dzieci z niepełnosprawnościami
Zajęcia indywidualne dla dzieci z deficytami
Zajęcia grupowe dla dzieci z deficytami
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Forma zajęć:*
Zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami
Zajęcia grupowe dla dzieci z niepełnosprawnościami
Zajęcia indywidualne dla dzieci z deficytami
Zajęcia grupowe dla dzieci z deficytami
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Forma zajęć:*
Zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami
Zajęcia grupowe dla dzieci z niepełnosprawnościami
Zajęcia indywidualne dla dzieci z deficytami
Zajęcia grupowe dla dzieci z deficytami
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Forma zajęć:*
Zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami
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Zajęcia grupowe dla dzieci z niepełnosprawnościami
Zajęcia indywidualne dla dzieci z deficytami
Zajęcia grupowe dla dzieci z deficytami
*Właściwe podkreślić

………………………………………………..…………
Czytelny podpis kierującego dziecko na zajęcia/terapie

1. Deklaruję chęć przystąpienia do projektu pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans
edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”, w ramach w/
w zajęć/terapii/ lub proponuję inne zajęcia/terapie oferowane w ramach projektu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Zostałam/em poinformowany/a, iż projekt pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans
edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
3. Zapoznałam/em się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: „Misja
przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami
i deficytami rozwojowymi” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja
przedszkolna”.
4. Zobowiązuję się dołożyć wszelkich starań, aby moje dziecko regularnie
uczestniczyło w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
5. Zobowiązuję się do wypełniania ankiet ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu
oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniach dla rodziców organizowanych w ramach
projektu.
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka, nazwiska, głosu
w dowolnym formacie i we wszystkich mediach do celów związanych z informacją,
sprawozdawczością i promocją ww. projektu bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub
nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej
Projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
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7.

Zostałam/em poinformowany, że podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5
do Regulaminu, jest dobrowolne, jednocześnie jego brak uniemożliwia wzięcie udziału
Projekcie.

………………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka
Załącznik nr 4

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr …... w Płocku
FORMULARZ- SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH
Kryteria premiujące:
1) Dziecko z rodziny o gorszym położeniu społeczno - ekonomicznym – 10 punktów
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż korzystam/ nie korzystam* z pomocy z Ośrodka Pomocy
Społecznej (*właściwe podkreślić).
Uprzedzona/-ny o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia
lub zatajenia prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym
formularzu są zgodne z prawdą.
Kryterium potwierdzone oświadczeniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

………………………………………..
Miejscowość i data

…………………..………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna (Imię i nazwisko)

2) Opinia pedagoga/nauczyciela o szczególnej potrzebie objęcia wsparciem – do 5 punktów
Opinia o szczególnej potrzebie objęcia wsparciem:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Liczba przyznanych punktów:

…………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby wydającej opinię
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(*właściwe podkreślić)

Łączna liczba przyznanych punktów -………….
……………………………………………………………
(data i podpis nauczyciela)

Załącznik nr 5
Oświadczenie uczestnika Projektu
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Misja przedszkolak - równanie szans
edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” oświadczam,
że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest:
1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą
w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1) –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.);
2) W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia
22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi
i pośredniczącymi;
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu
pn.:
„Misja
przedszkolak
równanie
szans
edukacyjnych
dzieci
z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301
Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt - Gminie - Miastu Płock, Stary Rynek
1, 09-400 Płock. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
8. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość
na adres poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz usunięcia.

………………………..…………………………………………………………
(data i podpis nauczyciela/rodzica/opiekuna dziecka)
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