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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Utworzenie nowych  miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7   

w Głogowie” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „  „Utworzenie 

nowych  miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie ” realizowanym 

przez Gminę Miejską Głogów.  

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej- konkursy horyzontalne. 

3. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie , ul. Moniuszki 4a,      

67-200 Głogów. 

4. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Miejskiej Głogów, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 2.11. 2020 r. do 28 lutego 2022 r. w Przedszkolu 

Publicznym nr 7 w Głogowie. 

6. Ilekroć poniżej jest mowa o:                           

a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie  „Utworzenie nowych  miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w 

Głogowie ” na terenie Gminy Miejskiej Głogów, 

b) Dyrektorze Przedszkola – oznacza jednocześnie  koordynatora merytorycznego projektu   

„Utworzenie nowych  miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” 

realizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 7  w Głogowie. 

c) Uczestnik projektu – nauczyciel zakwalifikowany do udziału w projekcie. 
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§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania 

przedszkolnego poprzez utworzenie 20 miejsc wychowania przedszkolnego w 

Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie dla dzieci w wieku przedszkolnym, wyrównanie 

stwierdzonych deficytów wśród 10 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz  

doskonalenie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej 1 

nauczyciela wychowania przedszkolnego w okresie XI.2020-XII.2021r. 

 

2. Poprzez realizację projektu zniwelowane zostaną poniższe problemy: 

 brak wystarczającej liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej 

Głogów- dot. Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie, 

 brak dostępnej atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć dla dzieci w przedszkolu, 

pozwalających na realizację zainteresowań dla dzieci, a także odpowiadających na 

zidentyfikowane potrzeby edukacyjne, rozwojowe i psychofizyczne dzieci, 

 brak wystarczających kompetencji zawodowych wśród nauczycieli Przedszkola 

Publicznego nr 7  w Głogowie w zakresie pedagogiki specjalnej. 

 

3. W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje 1 nauczyciela.  

4. Grupę docelową stanowi: 

 1 nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie, objętego wsparciem w 

ramach doskonalenia umiejętności, kompetencji. 

5. Uczestnicy proj. to osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie woj. 

dolnośląskiego. 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 21 styczeń- 8 luty 2021 r. w 

Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie. 
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2. Za rekrutację odpowiedzialny będzie Dyrektor Przedszkola, powołana zostanie komisja 

rekrutacyjna. 

3. Komisja rekrutacyjna dokona oceny oraz utworzy listę nauczycieli zakwalifikowanych 

do udziału w projekcie. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowani wszyscy 

uczestnicy zakwalifikowani do projektu. W przypadku braku zainteresowania zostanie 

ponowiona akcja promocyjna i przeprowadzony dodatkowy nabór. 

4. Kryteria rekrutacji nauczycieli do projektu: 

 Zatrudnienie w  Przedszkolu Publicznym nr 7 Głogowie ( kryterium formalne) 

 brak kompetencji/kwalifikacji w  zakresie tematyki wsparcia - 5 pkt., 

 zapotrzebowanie na  dane kompetencje – na podstawie opinii Dyrektora 

Przedszkola – 5 pkt. 

5. Efektem procesu rekrutacji będzie utworzona lista 1 nauczyciela zakwalifikowanego do 

projektu.  

6. Wnioskodawca nie zdiagnozował barier równościowych występujących przy rekrutacji. 

Wnioskodawca gwarantuje, że rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

7. Proces rekrutacyjny poprzedzony zostanie działaniami informacyjno-promocyjnymi. 

Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli uzyskać szczegółowe informacje z plakatów 

rozmieszczonych na terenie Przedszkola Publicznego nr 7  w Głogowie na tablicy 

ogłoszeń, za pośrednictwem strony www Przedszkola.  

 

§ 4 

Uczestnictwo w projekcie 

1. W ramach projektu planuje się podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej 

Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie. 

2. Nauczyciel objęty zostanie następującymi formami wsparcia:  

Szkoła 
Dokładna nazwa kierunku studiów 

podyplomowych/kursu/szkolenia/warsztatu 
Liczba osób 



 

Przedszkole Publiczne nr 

7 w Głogowie 

Z zakresu pracy z dzieckiem z deficytami 

m.in. Autyzmem lub Zespołem Aspergera 

1 

  

3.  Nabyte  kompetencje zostaną zweryfikowane na podstawie uzyskanego zaświadczenia. 

4. Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w realizacji zajęć , co przyczyni się do 

zwiększenia trwałości rezultatów projektu poprzez wykorzystanie wiedzy i 

przekazywanie jej również dzieciom. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2.  Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 


