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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wracam do 

pracy z Mi Mundo” 

RPLD.10.01.00-10-0006/15-00 

 

§1 

Informacja o Projekcie 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestniczek oraz zasady 

uczestnictwa w Projekcie pt. Wracam do pracy z Mi Mundo, zwanym dalej Projektem. 

Projekt: 

 realizowany jest w ramach Osi  Priorytetowej  X  Adaptacyjność pracowników   
i  przedsiębiorstw  w  regionie,  Działania  X.1  Powrót  na  rynek  pracy  osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; 

 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 realizowany jest w gminie Miasto Łódź przez Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny „Mi 
Mundo” Sandra Cichacka (zwany dalej Projektodawcą) oraz PPHU Marek Makowski  
(zwane dalej Partnerem Projektu); 

 realizowany jest w okresie od 01.08.2016r. do 31.07.2017r.  

 Biuro Projektu znajduje się w Dwujęzycznym Punkcie Przedszkolnym „Mi Mundo” w 
Łodzi,  ul. Slalomowa 25. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikami/uczestniczkami Projektu mogą zostać: 

 Dzieci w wieku do lat 3, zamieszkujące miasto Łódź, które dotychczas nie 
uczestniczyły w edukacji przedszkolnej. 

 Po 1 opiekunie/rodzicu każdego ww. dziecka, zamieszkującym miasto Łódź. 
Wśród rodziców/opiekunów będą bezrobotni, bierni zawodowo. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu warunków określonych w §2 p.1 
niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu następujących 
dokumentów: 

 Formularz zgłoszeniowy,  

 Umowa, 
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 Oświadczenie osoby biernej zawodowo (jeśli dotyczy).  

3. Dokumenty rekrutacyjne wymienione w §2 p.2 niniejszego regulaminu będą dostępne na 
stronie www przedszkola, w Biurze Projektu mieszczącym się w Dwujęzycznym Punkcie 
Przedszkolnym „Mi Mundo” w Łodzi, a także będą dystrybuowane podczas spotkań 
rekrutacyjnych z rodzicami.  

4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty. 

5. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę w której złożone zostały wszystkie wymagane 
dokumenty. 

6. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na 
podstawie spełnienia ww. kryteriów formalnych i zdobytych punktów z dodatkowych 
kryteriów punktowych: 

Kryteria punktowe 

- osoby samotnie wychowujące dziecko – 4 pkt., 

- osoby niepełnosprawne - 3 pkt., 

- osoby o niskich albo zdeaktualizowanych kwalifikacjach - 2 pkt., 

- posiadające minimum 2 dwoje dzieci - 1 pkt. 

 

Kryteria rekrutacji rodziców 

- osoby posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (osoby 
bezrobotne są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia z PUP lub oświadczenie 
potwierdzające  
o byciu osobą bierną zawodowo). 

 

7. W celu sprawnego przeprowadzenia rekrutacji utworzona zostanie Komisja Rekrutacyjna 
prowadzona przez Koordynatora Projektu i Asystenta/tkę Koordynatora. Rekrutacja 
uczestników/uczestniczek do Projektu (zarówno rodziców jak i dzieci),  odbędzie się na 
podstawie kryteriów wymienionych w §2. 

8. Na podstawie kompletu wypełnionych kwestionariuszy rekrutacyjnych, złożonych w biurze 

Projektu wyłonionych zostanie 15 dzieci w wieku do lat 3 oraz 15 rodziców/opiekunów 

ww. dzieci, które/którzy wezmą udział w Projekcie. 

 

Aby zapewnić wykonalność Projektu zostanie utworzona lista rezerwowa 
uczestników/uczestniczek (zarówno dzieci jak i rodziców). Dzieci i rodzice z listy 
rezerwowej przyjmowane/ni będą do projektu w momencie zwolnienia się miejsc. 

 

§3 

Zasady rekrutacji 

1. Sposoby rekrutowania uczestników/uczestniczek do Projektu: 
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 rozpowszechnianie informacji o Projekcie w środowisku lokalnym przy użyciu ulotek 
(Smulsko), Internetu (Facebook). 

 organizacja spotkań informacyjnych z rodzicami zgodnie z równościową formą 
przekazu. 

 zawieszenie informacji o otwarciu naboru do Projektu na stronie www przedszkola. 

 dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie www przedszkola, w Biurze Projektu 
(Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny „Mi Mundo) oraz będą rozdawane podczas spotkań  
z rodzicami. 

2. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

 Złożenie przez rodziców kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów 
rekrutacyjnych wymienionych w §2 niniejszego regulaminu w Biurze Projektu. 

 Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną. 

3. Przystąpienie rodziców i ich dzieci do procesu rekrutacji jest równoznaczne  
z zaakceptowaniem przez jednego z rodziców niniejszego regulaminu. 

 

 

§4 

Kwalifikacja uczestników/uczestniczek do Projektu 

1. O zakwalifikowaniu się  do Projektu będą decydowały następujące kryteria: 

 kryteria formalne: 

 złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §2 niniejszego 
regulaminu; 

 spełnienie kryteriów wymienionych w §2 niniejszego regulaminu; 

 dodatkowe kryterium punktowe. 

2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy 
uczestników/uczestniczek (15 dzieci i 15 rodziców/opiekunów tych dzieci), która 
weźmie udział w Projekcie „Wracam do pracy z Mi Mundo”. 

3. W przypadku nie spełnienia wymagań rekrutacji rodzic reprezentujący siebie i dziecko 
zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia 
uzupełnień formalnych, rodzic wraz z dzieckiem zostaje skreślony z listy uczestników. 
Na miejsce skreślonych osób kwalifikowane będą pierwsze osoby z listy rezerwowej. 

4. O zakwalifikowaniu do Projektu rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo 
lub osobiście w Przedszkolu. 

 

§5 

Prawa uczestnika/uczestniczki Projektu 

1. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do: 

- Nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu zajęciach i wydarzeniach 
kulturalnych; 
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- Korzystania z pomocy przedmiotów zakupionych w ramach Projektu. 

2. Każdy uczestnik/uczestniczka ponosi miesięczny koszt udziału dziecka w projekcie w 
wysokości 100zł/mc na tzw. wyprawkę. 

 

§6 

Obowiązki uczestnika/uczestniczki Projektu 

Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (w przypadku rodzica);  

2. Uczestniczenia w co najmniej 80% h zajęć grupowych i 100% h zajęć indywidualnych 
realizowanych w ramach Projektu (zarówno dzieci jak i rodzice);  

3. Wypełnienia w trakcie trwania Projektu ankiet ewaluacyjnych (w przypadku rodziców); 

4. Bieżącego informowania Koordynatora lub Asystenta Projektu o wszystkich zdarzeniach 
mogących zakłócić jego lub jego dziecka dalszy udział w Projekcie; 

5. Bieżącego informowania o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w 
§2,) (w przypadku rodziców). 

 

§7 

Zakres wsparcia 

1. Program zajęć obejmuje: 

 Indywidualne spotkania psychologiczne z dziećmi dla 15 dzieci, 

 Indywidualne spotkania pedagogiczne z dziećmi dla 15 dzieci, 

 Indywidualne spotkania z logopedą dla 15 dzieci, 

 Zajęcia grupowe dla 15 dzieci: 

 Język hiszpański; 

 Język angielski; 

 Zajęcia muzyczno-taneczne; 

 Zajęcia korekcyjno-ruchowe;  

 Zajęcia multisensoryczne. 

 Spotkanie z doradcą zawodowym, realizacja szkoleń udoskonalających i kompetencji 
cyfrowych dla rodziców w projekcie, 

 Kursy uzupełniające.  

2. Aktualny harmonogram zajęć będzie dostępny w Biurze Projektu (Dwujęzyczny Punkt 
Przedszkolny Mi Mundo) oraz zostanie przekazany rodzicom dzieci biorących udział  
w Projekcie.  

3. W przypadku przerwania udziału w Projekcie z winy uczestnika/uczestniczki lub 
niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń 
losowych i choroby, rodzic dziecka zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
oświadczenia  
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o rezygnacji z podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek 
losowy, rodzic zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzające ten fakt 
dokumentacje. 

4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z Projektu jest inna niż wypadek losowy, lub 
dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez 
Koordynatora Projektu oraz Asystenta, Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu 
poniesionych kosztów. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w 
przepisach. 

 

 


