
 
 
 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Punkt przedszkolny TAAkA GłowA - utworzenie i funkcjonowanie  

15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Poznania  
RPWP.08.01.01-30-0161/17-00 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, 

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu 
do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie zwany dalej Regulaminem określa zasady oraz warunki rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie pt. Punkt przedszkolny TAAkA GłowA - utworzenie i funkcjonowanie 15 nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego na terenie miasta Poznania, RPWP.08.01.01-30-0161/17-00, współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, 
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 
edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. 
2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:  
1) Projekt - przedsięwzięcie pt. Punkt przedszkolny TAAkA GłowA - utworzenie i funkcjonowanie 15 nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego na terenie miasta Poznania realizowane przez Beneficjenta określone we wniosku o 
dofinansowanie projektu RPWP.08.01.01-30-0161/17;  
2) Beneficjent - Karolina Dobska-Mańko Logos Architektura Umysłu, ul. Jugosłowiańska 65, 60-149 Poznań;  
3) Biuro projektu - Karolina Dobska-Mańko Logos Architektura Umysłu, ul. Jugosłowiańska 65, 60-149 Poznań, 
biuro@logosau.pl. 
4) OWP – ośrodek wychowania przedszkolnego - punkt przedszkolny utworzony w ramach Projektu, działający 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Prawem Oświatowym i Podstawą programową zgodną z 
Rozporządzeniem MEN. 
5) Rodzic – rodzic (matka/ojciec) lub opiekun/ka prawny/a Dziecka wieku od 3 do 4 lat, zamieszkujący na terenie 
miasta Poznań; 
6) Dziecko – syn lub córka Rodzica będący/a w wieku od 3 do 4 lat w chwili otrzymania pierwszego wsparcia w 
Projekcie i zamieszkujące na terenie miasta Poznań. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziecko w chwili 
otrzymania pierwszego wsparcia w Projekcie może mieć ukończone 2 lata i 6 miesięcy. Za szczególnie uzasadnione 
przypadki uważa się m.in.: trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka, 
uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa dziecka, poziom rozwoju i samodzielności dziecka umożliwiający mu 
funkcjonowanie w grupie przedszkolnej. 
7) Kandydat - Dziecko uczestniczące w procesie rekrutacji do projektu, reprezentowane przez Rodzica  
8) Uczestnik - Dziecko, które w wyniku udziału w rekrutacji zostało zakwalifikowane do projektu (uczęszczania do 
OWP) lub Rodzic korzystający z warsztatów w ramach Projektu,  
 
§ 2  
Informacje o projekcie  
1. Projekt realizowany jest przez Beneficjenta w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 
edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach WRPO nr RPWP.08.01.01-30-0161/17-00, zawartej dnia 09.04.2018 r. pomiędzy Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego, a Beneficjentem.  
2. Projekt obejmuje swym zasięgiem miasto Poznań na terenie województwa wielkopolskiego.  
3. Projekt zakłada rekrutację opartą na zasadzie równych szans, bez względu na płeć, status społeczny czy czynniki 
zdrowotne. 
4. Projekt przewiduje utworzenie i dofinansowanie przez 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania 15 miejsc 
wychowania przedszkolnego, prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci oraz podnoszenie jakości 
edukacji przedszkolnej poprzez prowadzenie warsztatów dla rodziców.   
5. Grupę docelową projektu stanowi: 

1) 15 Dzieci – dziewczynek i chłopców które w chwili otrzymania pierwszego wsparcia w Projekcie są w wieku 
od 3 do 4 lat, a w szczególnych przypadkach mają ukończone 2 lata i 6 miesięcy.  
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2) 10 Rodziców – kobiet i mężczyzn, którzy wezmą udział w warsztatach dla Rodziców. 
6. W chwili zgłoszenia do Projektu i podpisywania umowy Dziecko nie musi mieć skończonych 3 lat, jednak Dziecko 
może zacząć korzystać z OWP dopiero po skończeniu 3 roku życia, a w szczególnych przypadkach po ukończeniu 2 lat 
i 6 miesięcy.  
7. W chwili rozpoczęcia korzystania z OWP Dziecko nie może mieć ukończonych 5 lat. 
8. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 do 31.08.2019, przy czym działania związane z bieżącym 
funkcjonowaniem OWP realizowane są od 01.09.2018 do 31.08.2019.  
9. Informacje o projekcie dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta: 
www.taakimaluch.pl 
 
§ 3  
Warunki uczestnictwa w Projekcie  
1. W celu wzięcia udziału w rekrutacji Kandydat zobowiązany jest dostarczyć: 

1) Ankietę zgłoszeniową z danymi Dziecka,  
2) Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych Dziecka,  
3) Kopię aktu urodzenia Dziecka, które ma uczęszczać do OWP. 
4) Ankietę zgłoszeniową Rodzica (w przypadku zgłoszenia się na warsztaty), 
5) Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych Rodzica (w przypadku 

zgłoszenia się na warsztaty). 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, niewskazanych w ust. 1, jeżeli wynikać to 
będzie z wymagań projektu, celem właściwego udokumentowania procesu rekrutacji i kwalifikowalności Uczestnika.  
3. Po zakwalifikowaniu do Projektu, przed rozpoczęciem udzielania wsparcia, Rodzic zobowiązany będzie do 
podpisania umowy uczestnictwa w projekcie oraz umowy korzystania z usług OWP i innych wymaganych 
dokumentów, a także potwierdzenia w formie oświadczenia bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy 
wsparcia, aktualności dokumentów, które dostarczył przy zgłoszeniu do projektu.  
 
§ 4  
Rekrutacja  
1. Rekrutacja realizowana jest zgodnie z zasadą przejrzystości, bezstronności, jednoznaczności i zgodnie z niniejszym 
regulaminem.  
2. Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa od dnia 30.06.2018 do wyczerpania miejsc w Projekcie.  
3. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3.  
4. Rodzic przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu.  
5. Odmowa podania danych osobowych, brak zgody na ich przetwarzanie, odmowa wypełnienia lub dostarczenia 
innych niezbędnych dokumentów w trakcie i po zakończeniu udziału w Projekcie są równoznaczne z brakiem 
możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu.  
6. Złożone przez Kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.  
7. Dokumenty można pobrać ze strony www.taakimaluch.pl oraz są dostępne w Biurze projektu. 
8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wersji papierowej w Biurze projektu lub przesłać je w oryginale drogą 
pocztową na adres Biura projektu.  
9. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia kompletnie i poprawnie wypełnione na właściwych formularzach, opatrzone 
datą i czytelnym podpisem.  
10. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a Kandydaci będą informowani o ewentualnej 
konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów w ustalonych terminach.  
11. Beneficjent, w celu uniknięcia błędów, zaleca Kandydatom przed wysłaniem/dostarczeniem oryginałów 
dokumentów, konsultację telefoniczną, mailową lub wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych w Biurze projektu z 
pomocą pracowników Beneficjenta.  
13. W razie błędów lub braków formalnych Kandydat będzie miał możliwość dokonania poprawek lub uzupełnień w 
wyznaczonym przez Beneficjenta terminie. Po tym terminie dokumenty z uchybieniami formalnymi będą odrzucone.  
14. Rekrutacja opiera się na bieżącym przyjmowaniu zgłoszeń aż do wyczerpania miejsc w Projekcie. Decydująca jest 
kolejność zgłoszeń ustalana w oparciu o datę i godzinę wpływu poprawnego formalnie i kompletnego zgłoszenia.  
16. W przypadku liczby prawidłowych formalnie zgłoszeń przewyższającej ilość dostępnych w Projekcie miejsc 
tworzona będzie lista rezerwowa. 
17. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby zakwalifikowanej do Projektu, Beneficjent proponuje miejsce 
w Projekcie osobie z listy rezerwowej lub w przypadku braku osób na liście rezerwowej, wznawia rekrutację.  
18. Pierwszeństwo przystąpienia do Projektu z listy rezerwowej mają Dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Wśród tych 
Dzieci drugim kryterium wyboru jest kolejność zgłoszeń.   



 
 
 

17. Jeśli na liście rezerwowej nie ma Dzieci, które ukończyły 3 rok życia, Beneficjent zaproponuje miejsce w Projekcie 
według kolejności zgłoszeń spośród pozostałych Dzieci, które ukończyły 2 lata i 6 miesięcy i mogą przystąpić do 
projektu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania propozycji od Beneficjenta. 
18. Beneficjent informuje Kandydatów drogą mailową i/lub telefoniczną o zakwalifikowaniu się do Projektu.  
19. Jeśli z podpisanych umów wynikać będzie, że nie wszystkie Dzieci korzystać będą z OWP w pełnym wymiarze, 
Beneficjent ma prawo zaoferować miejsce w Projekcie kolejnemu Dziecku w dniach i godzinach, w których jest 
wolne miejsce w OWP jeżeli posiadać będzie odpowiednie ku temu możliwości formalno-prawne i organizacyjne.  
 
 
§ 5  
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, skreślenie z listy uczestników projektu.  
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna nastąpić pisemnie wraz z podaniem i uzasadnieniem przyczyny 

rezygnacji poprzez przesłanie informacji pocztą tradycyjną lub dostarczenie jej do Biura projektu. Rezygnacja ma 
skutek od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie.  

2. Rezygnacja z udziału w projekcie wiąże się z zaprzestaniem korzystania z usługi OWP oraz z możliwości wzięcia 
udziału w warsztatach dla Rodziców, a także z koniecznością zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych do 
języka angielskiego oraz zajęć TAAkA GłowA. W przypadku zniszczenia tych materiałów, uczestnik zobowiązany 
będzie do zwrotu ich kosztów. 

3. Beneficjent ma prawo skreślić osobę z listy uczestników projektu i obciążyć kosztami udzielonego wsparcia jeśli 
Uczestnik narusza Regulamin lub nie wywiązuje się z zawartej z nim umowy uczestnictwa w projekcie. 

4. Rezygnacja z udziału w Projekcie lub skreślenie z listy uczestników nie zwalnia od obowiązku przedłożenia 
Beneficjentowi informacji i dokumentów niezbędnych z perspektywy realizowanego przez Beneficjenta Projektu, 
a także z obowiązku uregulowania ustalonych umową płatności związanych z dotychczasowym korzystaniem z 
usług OWP. 

5. Nie wywiązanie się z jakiegokolwiek z obowiązków może być traktowanie jako naruszenie regulaminu i umowy, 
skutkujące obciążeniem Uczestnika kosztami udziału w Projekcie. 

6. Zwrot kosztów udziału w Projekcie odbywa się w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty na 
wskazane przez Beneficjenta konto bankowe. Za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki ustawowe. 

7. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn uzasadnionych, tj. z ważnych przyczyn 
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić jak najszybciej Beneficjenta, 
zachowując pisemną formę powiadomienia i przedstawiając dokumenty potwierdzające przyczyny rezygnacji. 
Uzasadnione przypadki, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie 
zgłaszania się do projektu. 

8. Jeśli Dziecko, mimo podjętych prób adaptacji, okaże się niegotowe psychicznie, emocjonalnie lub zdrowotnie do 
pobytu w OWP, a personel pedagogiczny zatrudniony przez Beneficjenta to potwierdzi, dopuszcza się możliwość 
rezygnacji z udziału w projekcie bez obciążania Uczestnika kosztami udziału w Projekcie, jednak po rozliczeniu 
kosztów dotychczasowego korzystania z usług OWP, uregulowanych podpisaną umową. Każda taka sytuacja 
będzie rozpatrywana indywidualnie.  

9. Okres adaptacji przewidziany jest na pierwsze dwa tygodnie pobytu Dziecka w OWP.     
 
§ 6  
Organizacja wsparcia w ramach Projektu  
1. Zakłada się realizację następujących obszarów wsparcia:  

1) udostępnienie 15 miejsc wychowania przedszkolnego dla Dzieci w formie punktu przedszkolnego w okresie 
01.09.2018-31.08.2019 zgodnie z obowiązującymi Beneficjenta przepisami i zawartą między Uczestnikiem i 
Beneficjentem umową, w tym: 
a) podstawowy wymiar usług OWP: od poniedziałku do piątku, 10 h/dziennie (proponowane godziny: 

7.30-17.30), przy czym możliwa jest zmiana wymiaru korzystania z OWP po uzgodnieniu z 
Beneficjentem i pod warunkiem posiadania przez Beneficjenta takich możliwości organizacyjnych, 
logistycznych i formalnych (związanych z zapisami Projektu i obowiązującą umową o dofinansowanie); 

b) wyżywienie wg zbilansowanej diety dostosowane do wymiaru godzinowego pobytu w OWP, przy czym 
dostępne posiłki to: śniadanie, obiad, podwieczorek; 

c) udział w zróżnicowanych formach aktywności: zajęcia realizujące podstawę programową, zabawy 
swobodne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia edukacyjno-rozwojowe TAAkA GłowA, spacery, 
leżakowanie; 

2) materiały dydaktyczne do języka angielskiego i na zajęcia TAAkA GłowA.  
3) przeprowadzenie 3 warsztatów kompetencji wychowawczych dla Rodziców w okresie 01.09.2018-

31.05.2019. 



 
 
 

2. Uczestnik jest zobowiązany do: 
1) potwierdzania korzystania ze wsparcia w ramach projektu poprzez złożenie podpisów na prowadzonej 

dokumentacji;  
2) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie i po zakończeniu udziału w projekcie 

oraz poddania się innym działaniom monitorującym;  
3) przekazania niezbędnych danych i uzupełnienia wymaganych dokumentów związanych z udziałem w 

Projekcie w trakcie korzystania ze wsparcia oraz po jego zakończeniu; 
4) udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 niezbędnych informacji dla celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji;  
5) informowania o zmianach danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w ciągu 5 dni roboczych od ich 

zaistnienia;  
6) podania Beneficjentowi prawdziwych, kompletnych i aktualnych danych wymaganych do uczestnictwa w 

Projekcie; 
7) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie; 
8) przestrzegania obowiązującej wersji niniejszego regulaminu, umowy dotyczącej udziału w projekcie, umowy 

dotyczącej korzystania z usług OWP oraz pozostałych zasad i regulaminów;  
§ 7  
Opłaty  
1. Wkład własny projektu będą stanowić opłaty od Rodziców za korzystanie z OWP w średniej wysokości 182,13 
zł/miesiąc. Wysokość opłaty za korzystanie z OWP nie zależy od ilości dni, godzin oraz spożytych posiłków – jest 
ustalana ryczałtowo i zależna od ilości dzieci korzystających z OWP w danym miesiącu.  
2. W przypadku zmniejszenia liczby dzieci poniżej 15, wysokość opłaty w danym miesiącu może ulec 
proporcjonalnemu zwiększeniu, jednak nie może przekroczyć dwukrotności kwoty podanej w ust.1.  
3. W przypadku zwiększenia liczby dzieci powyżej 15, wysokość opłaty w danym miesiącu może ulec 
proporcjonalnemu obniżeniu.  
4. O zmianie wysokości opłaty za dany miesiąc Beneficjent informuje Uczestników drogą mailową. Beneficjent ma 
prawo poinformować o takiej zmianie w trakcie miesiąca, którego dotyczy zmiana lub w miesiącu kolejnym. 
Wówczas nadpłaty za trwający miesiąc zostaną rozliczone przez Beneficjenta na poczet kolejnego miesiąca, a 
niedopłaty Uczestnicy zobowiązani będą uiścić w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta. 
4. Numer konta bankowego do uiszczania opłat za OWP podany jest w umowie korzystania z usług OWP.  
 
§ 8 
Postanowienia końcowe  
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta w oparciu o wytyczne dla realizatorów projektów w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz innych obowiązujących 
przepisów.  
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.  
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej. 
4. Beneficjent może umieszczać na swojej stronie internetowej interpretacje związane z kwalifikowalnością 
Uczestników projektu, doprecyzowujące kwestie niewyjaśnione w niniejszym Regulaminie. 
5. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu, Beneficjent zastrzega sobie 
prawo skrócenia okresu realizacji projektu i zmiany zasad korzystania z usług OWP.  
6. Biorąc udział w Projekcie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Projekcie na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie i akceptuje go bez żadnych zastrzeżeń.  
7. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.taakimaluch.pl 
 
 
…………………………………………………  
/Data i czytelny podpis Rodzica/ 
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