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§ 1. Cel projektu 

Projekt „Akademia Przedszkolaka” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt jest realizowany przez Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja 

Marmołowska, Ewa Marmołowska w ramach Działania 03.01. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) „Edukacja 

przedszkolna”. 

Projekt skierowany jest do: 

• 24 dzieci urodzonych w roku 2015 i 2016 (w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach do projektu będą przyjmowane dzieci mające na dzień objęcia opieką 

przedszkolną 2 lata i 6 miesięcy) miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytów, 

które zostaną objęte opieką przedszkolną w ramach nowo utworzonych miejsc 

przedszkolnych w Przedszkolu For Kids  w Bytowie.  

• dzieci w wieku przedszkolnym mieszkających na terenie gminy Bytów, które 

uczęszczają do przedszkola For Kids zlokalizowanego w Bytowie przy ulicy Michała 

Drzymały 26A i w ramach projektu wezmą udział w zajęciach dodatkowych 

umożliwiających podniesienie kompetencji kluczowych i mający na celu 

wyrównanie szans edukacyjnych; 

• 2 nauczycieli mających miejsce zamieszkania na terenie województwa 

pomorskiego, zatrudnionych na umowę o pracę w nowo utworzonym przedszkolu 

For Kids w Bytowie.  
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Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej 

jakości w gminie Bytów poprzez utworzenie 24 nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w nowo utworzonym przedszkolu oraz zapewnienie dzieciom wsparcia 

umożliwiającego niwelowanie występujących deficytów i wspierającego rozwój 

kompetencji kluczowych.  W ramach projektu zwiększona o 24 zostanie trwała liczba 

miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Bytów. Dzieci zakwalifikowane do projektu 

„Akademia Przedszkolaka” wyrównają szanse edukacyjne poprzez zajęcia i formy wsparcia 

niwelujące deficyty, stymulujące rozwój i rozwijające kompetencje kluczowe. Ponadto 

nauczyciele pracujący w przedszkolu skorzystają z możliwości doskonalenia kompetencji 

zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  

i w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

dydaktycznym.  

Pojęcia zawarte w regulaminie: 

1) Projekt - projekt „Akademia Przedszkolaka”; 

2) Beneficjent – Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, 

Ewa Marmołowska z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów; 

3) Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do projektu (dziecko w wieku 

przedszkolnym/nauczyciel) od momentu podpisania deklaracji uczestnictwa  

w projekcie; 

4) Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia 

Przedszkolaka” opracowany zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu nr RPPM.03.01.00-22-0065/18, realizowanego w ramach Działania 03.01. 

Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020; 

5) Instytucja Zarządzająca (IZ) – Zarząd Województwa Pomorskiego; 

6) Informacja pisemna – informacja przekazana kandydatowi do projektu/uczestnikowi 

projektu/opiekunowi prawnemu uczestnika lub kandydata za pośrednictwem poczty 

elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości i/lub listownie za potwierdzeniem 

odbioru i/lub osobiście przekazana przez pracownika Beneficjenta  

w biurze projektu (informacja przekazana do rąk własnych) po uprzednim kontakcie 

telefonicznym. 
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7) Biuro projektu – biuro znajdujące się w Bytowie, przy ulicy 11 Listopada 1, 77-100 Bytów. 

 

§ 2. Założenia projektowe i organizacyjne 

Po przeprowadzonej „Diagnozie potrzeb dotyczącej zapotrzebowania na usługi edukacji 

przedszkolnej w gminie Bytów w perspektywie 3letniej z uwzględnieniem potrzeb  

i potencjału dzieci w wieku przedszkolnym oraz obecnie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego w gminie Bytów” stwierdzono niewystarczającą liczbę miejsc wychowania 

przedszkolnego w gminie Bytów, konieczność niwelowania deficytów zdiagnozowanych  

u dzieci w wieku przedszkolnym, konieczność wsparcia dzieci w rozwoju kompetencji 

kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe również poza murami przedszkola.  Ponadto 

przeprowadzona diagnoza wskazuje również na niewielką liczbę sprzętu TIK  

w przedszkolach z gminy Bytów, co uniemożliwia prowadzenie edukacji na wysokim 

poziomie i w urozmaiconych formach. Problemem jest również brak kompetencji 

nauczycieli w zakresie obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych i jej 

wykorzystania w procesie dydaktycznym.  

Utworzenie 24 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonym 

przedszkolu For Kids i kształtowanie kompetencji kluczowych przedszkolaków oraz 

zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci jest podstawowym celem, który 

należy osiągnąć. W związku z deficytami w liczbie miejsc wychowania przedszkolnego, 

przedszkole zostanie przystosowane i wyposażone do prowadzenia opieki przedszkolnej 

nad dziećmi w ramach 24 nowo utworzonych miejsc.  W związku z deficytami w edukacji 

przedszkolnej uzupełniona zostanie oferta edukacyjna o szereg zajęć korekcyjnych  

i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci objęte edukacją w nowopowstałym 

przedszkolu, które przyczynią się do lepszego startu dzieci do dalszego etapu nauki. Dzieci 

skorzystają także  ze wsparcia w formie wyjazdu do instytucji edukacyjnej. Z diagnozy 

potrzeb wynika również, że nauczyciele, by pomagać dzieciom powinni podwyższyć swoje 

kompetencje. Mając na uwadze podniesienie jakości wychowania przedszkolnego 

zaplanowano dla nauczycieli szkolenia podwyższające ich kompetencje zawodowe, przez 

co zwiększy się efektywność przekazywania wiedzy dzieciom. 
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§ 3. Uczestnicy projektu 

Uczestnikiem projektu może być: 

•  Dziecko urodzone w roku 2015 i 2016 mające miejsce zamieszkania na terenie 

gminy Bytów, które zostanie objęte opieką przedszkolną w przedszkolu For Kids, 

zlokalizowanym w Bytowie przy ulicy Drzymały 26A, prowadzonym przez 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa 

Marmołowska, (łącznie 24 dzieci). W szczególnie uzasadnionych przypadkach do 

projektu będą przyjmowane dzieci mające na dzień objęcia opieką przedszkolną 2 

lata i 6 miesięcy; 

• Dzieci w wieku przedszkolnym mające miejsce zamieszkania na terenie gminy 

Bytów, które wezmą udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach 

projektu w przedszkolu For Kids, zlokalizowanym w Bytowie przy ulicy Michała 

Drzymały 26A, prowadzonym przez Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” 

s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska; 

• Nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w przedszkolu For Kids, 

zlokalizowanym w Bytowie przy ulicy Drzymały 26A, prowadzonym przez 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa 

Marmołowska, mający miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego, 

który zgłasza potrzebę podniesienia kompetencji niezbędnych do wykonywania 

pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego (łącznie 2 

nauczycieli). 

Projektem objęte zostaną: 

a) poprzez objęcie bezpłatną przez okres 12 miesięcy opieką przedszkolną 24 dzieci w 

wieku przedszkolnym mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytów; 

b) poprzez udział w zajęciach dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne i 

podnoszące kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym objęte edukacją 

przedszkolną w przedszkolu For Kids mające miejsce zamieszkania na terenie 

gminy Bytów; 

c) poprzez udział w szkoleniu 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

 

§ 4. Przebieg rekrutacji 
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1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady. 

W tym celu niniejszy Regulamin zwierający kryteria udziału w projekcie zostanie 

umieszczony na stronie internetowej Beneficjenta oraz dostępny będzie  

w biurze projektu. 

2. Koordynator projektu odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji do projektu, 

w tym informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, przyjmowanie dokumentów 

zgłoszeniowych, weryfikację ich pod względem formalnym, ewidencjonowanie 

otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych poprzez sporządzanie list rekrutacyjnych. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość 

płci. 

4. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie ogłoszonym przez Beneficjenta,  

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników 

przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza 

terminami wyznaczonymi przez Beneficjenta, do momentu zrekrutowania pełnej grupy.  

6. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych  

w określonym terminie, tj: 

a) Formularz zgłoszeniowy do projektu „Akademia Przedszkolaka” – Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Akademia 

Przedszkolaka” będzie przyjmowany w siedzibie Beneficjenta (ul. 11 Listopada 1, 

77-100 Bytów) w terminie od 3 do 21 czerwca 2019 roku w godzinach od 8.00 

do 16:00 (dotyczy wsparcia w formie bezpłatnej opieki przedszkolnej),  

b) Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu 

„Akademia Przedszkolaka” – Załącznika nr 1A do Regulaminu rekrutacji i 

udziału w projekcie pn. „Akademia Przedszkolaka” będzie przyjmowany w 

budynku przedszkola (ul. Drzymały 26A, 77-100 Bytów) w terminie od 2 września 

2019 roku od godziny od 8:00 do momentu zamknięcia z przyczyn 

organizacyjnych rekrutacji na zajęcia dodatkowe ogłoszonego za 

pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta (dotyczy wsparcia w formie 

dodatkowych zajęć dla dzieci objętych edukacją przedszkolną w Przedszkolu 

for Kids mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytów, które nie 
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wnioskują o objęcie wsparciem w formie bezpłatnej opieki, o której mowa w 

lit. a)  

c) Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela do projektu „Akademia Przedszkolaka” – 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Akademia 

Przedszkolaka” będą przyjmowane w budynku przedszkola (ul. Drzymały 26A, 77-

100 Bytów) w terminie od 17 do 20 września 2019 roku w godzinach od 8.00 do 

15:00. 

7. Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie, czytelnie  

w języku polskim. W punktach, które nie dotyczą kandydata należy wpisać: „nie dotyczy” 

lub „-„. 

8. Zgłoszenia, które będą zawierały niewypełnione rubryki formularza oraz zostaną 

przygotowane w oparciu o niestandardowy formularz zostaną zwrócone do uzupełnienia. 

9. Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub złożyć 

osobiście w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź drogą 

elektroniczną nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów 

rekrutacyjnych w terminie spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym kandydata do 

projektu – jeśli ten jest niepełnoletni lub kandydacie/tce do projektu (nauczyciele). 

10. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic/opiekun 

prawny. 

11. Złożonym formularzom zgłoszeniowym nadawany będzie kolejny numer z rejestru 

zgłoszeń. Kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na udział w projekcie.  

12. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób, które nie spełniają 

warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu. 

13. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat/rodzic lub opiekun prawny 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptując jego zapisy i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

§ 5. Procedura rekrutacyjna dla dzieci 

1. Wybór uczestników projektu:  

• Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie złożą w siedzibie Beneficjenta 

lub w sekretariacie przedszkola Formularz zgłoszeniowy do projektu „Akademia 
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Przedszkolaka” – Załącznik nr 1. Formularz dostępny jest na stronie internetowej 

przedszkola a także w biurze projektu oraz siedzibie Beneficjenta.  

• W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy 

liczbę dostępnych nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego (24) – 

utworzone zostaną listy rezerwowe. 

W rekrutacji na nowoutworzone miejsce wychowania przedszkolnego preferowane będą 

dzieci, których: 

• mamy nie pracują (są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), jednak 

planują powrót do pracy, 

• dzieci mające miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich gminy Bytów. 

Formularze, w których wskazane zostaną powyższe punkty będą dodatkowo punktowane 

- po 5 punktów za każdą z preferencji. 

Do przedszkola na nowoutworzone miejsca wychowania przedszkolnego przyjęte zostaną 

dzieci, których formularze uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania miejsc. 

W sytuacji, gdy 2 lub więcej formularzy otrzyma po podsumowaniu taką samą liczbę 

punktów o zakwalifikowaniu zdecyduje wiek dziecka. Przyjęte zostaną dzieci starsze, by 

wyrównać ich szanse przed edukacją szkolną. W oparciu o te kryteria sporządzone zostaną 

listy rezerwowe. W przypadku rezygnacji dziecka  

z projektu na jego miejsce przyjęte zostanie pierwsze dziecko z listy rezerwowej.  

W przypadku wyczerpania listy rezerwowej przeprowadzona zostanie rekrutacja 

uzupełniająca. 

2. Do udziału w projekcie zakwalifikują się dzieci spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, 

zgodnie z przyjętymi zasadami. 

3. Koordynator lub kierownik biura projektów sporządzi listy podstawowe oraz listy 

rezerwowe dla dzieci, które zostaną objęte opieką przedszkolną w ramach 

nowopowstałego przedszkola i 24 nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu For Kids zlokalizowanym w Bytowie przy ulicy Drzymały 

26A (łącznie 24 dzieci). Rodzice/opiekunowie prawni wszystkich zakwalifikowanych 

uczestników zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji przez koordynatora lub 

kierownika biura projektów. 
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4. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w 

ramach projektu złożą w biurze projektu lub sekretariacie przedszkola Formularz 

zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Akademia 

Przedszkolaka” – Załącznik nr 1A. Formularz dostępny jest na stronie internetowej 

przedszkola a także w biurze projektu. Każda osoba, która złoży poprawnie wypełniony 

formularz zgłoszeniowy w terminie rekrutacji wraz z załącznikami i będzie spełniać 

warunki uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do projektu zostanie osobiście 

przekazana do zainteresowanych przez koordynatora lub kierownika biura projektów. 

5. W celu rozpoczęcia udziału dziecka w projekcie niezbędne jest podanie przez 

rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych w zakresie wyznaczonym 

dokumentami rekrutacyjnymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach 

projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem 

projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia  

w projekcie, pod warunkiem dostarczenia niezbędnych kompletnie wypełnionych  

i podpisanych dokumentów: 

• Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”; 

• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych”; 

• Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa dla dzieci w projekcie „Akademia 

Przedszkolaka”; 

 

§ 6. Procedura rekrutacyjna dla nauczycieli 

 

1. Wybór uczestników projektu:  

• Nauczyciele zainteresowani wzięciem udziału w projekcie złożą w siedzibie 

Beneficjenta lub w biurze projektu Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela do 

projektu „Akademia Przedszkolaka” – Załącznik nr 5 oraz Zaświadczenie  



 
 

 
Projekt „Akademia Przedszkolaka” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

o zatrudnieniu - Załącznik nr 9. Formularz wraz z załącznikiem dostępny jest na 

stronie internetowej przedszkola, a także w biurze projektu oraz siedzibie 

Beneficjenta.  

• Nauczyciel, który złoży poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz  

z załącznikami i będzie spełniać warunki uczestnictwa w projekcie zostanie 

zakwalifikowany do udziału w projekcie. Informacja  

o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do projektu zostanie osobiście przekazana 

do zainteresowanych przez koordynatora projektu lub kierownika biura projektów. 

• W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy 

liczbę dostępnych miejsc – utworzone zostaną listy rezerwowe. W przypadku 

rezygnacji nauczyciela z projektu na jego miejsce przyjęty zostanie pierwszy 

nauczyciel z listy rezerwowej. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej 

przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. 

2. Do udziału w projekcie zakwalifikują się nauczyciele spełniający wszystkie kryteria, 

zgodnie z przyjętymi zasadami. 

3. Koordynator projektu lub kierownik biura projektów sporządzi listy podstawowe oraz 

listy rezerwowe, dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych przez 

Beneficjenta w nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie, którzy zgłosili 

potrzebę podniesienia kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku 

nauczyciela wychowania przedszkolnego (łącznie 2 nauczycieli). Wszyscy 

zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni ustnie o wynikach rekrutacji przez 

koordynatora projektu lub kierownika biura projektów. 

4. W celu rozpoczęcia udziału w projekcie niezbędne jest podanie danych osobowych  

w zakresie wyznaczonym dokumentami rekrutacyjnymi. Podanie danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielania wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału  

w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału  

w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem dostarczenia niezbędnych 

kompletnie wypełnionych i podpisanych dokumentów: 

• Załącznik nr 6, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”; 
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• Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych”; 

• Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Akademia Przedszkolaka” 

dla nauczycieli; 

5. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do niego muszą być podpisane przez kandydata 

do projektu. 

§ 7. Formy wsparcia w ramach projektu dla dzieci  

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia: 

1. Wsparcie polegające na prowadzeniu bezpłatnej opieki i edukacji 

przedszkolnej nad dziećmi w ramach 24 nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego w przystosowanym na ten cel i wyposażonym, nowo utworzonym 

przedszkolu For Kids w Bytowie, prowadzonym przez Prywatne Centrum 

Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska.  

24 dzieci, które zostaną zakwalifikowane do objęcie bezpłatną opieką przedszkolną  w 

ramach projektu będą ją miały realizowane w okresie od 2 września 2019 r. do 31 VIII 2020 

r.. Opieka przedszkolna organizowana w przedszkolu odbywać się będzie w godzinach od 

6:00 do 18:00, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która jest 

załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół. Poprzez opiekę i edukację przedszkolną 

finansowaną ze  środków projektu realizowane będą cele wychowania przedszkolnego 

takie jak: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie 

systemu wartości, kształtowanie poczucia przynależności społecznej, kształtowanie u 

dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i 

trudnych sytuacjach, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do 

uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą 

według programu wychowawczego przeszkolą, tj. m.in. wychowanie przez sztukę, zabawy 

konstrukcyjne, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, wychowanie 

obywatelskie. Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem sprzętu TIK zakupionego w 

ramach projektu – co urozmaici zajęcia, zwiększy ich efektywność oraz aktywność dzieci. 
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W ramach bezpłatnej opieki przedszkolnej dzieci będące uczestnikami projektu otrzymają 

wyżywienie w czasie pobytu w przedszkolu. Zakupiona zostanie wyprawka (bloki, kleje, 

kredki, farby). Nauczyciele będą przekazywać dzieciom wiedzę wolną od stereotypowego 

postrzegania ról kobiet i mężczyzn, a także prowadzić obserwacje pedagogiczne dzieci by 

poznać ich możliwości i potrzeby rozwojowe. Nauczyciele systematycznie będą 

informować rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci.  

2. Wsparcie wyrównujące szanse edukacyjne dzieci objętych opieką przedszkolną  

w nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie mających miejsce 

zamieszkania na terenie gminy Bytów, prowadzonym przez Prywatne Centrum 

Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska. 

Przed rozpoczęciem zajęć wyrównujących szanse edukacyjne wszystkie dzieci, które 

zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach nowo powstałych miejsc 

wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które zostały zakwalifikowane do udziału w 

zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu, zostaną poddane badaniom 

przesiewowym. Wyniki badań zostaną indywidualnie przedstawione 

rodzicom/opiekunom prawnym. Na podstawie zrealizowanych badań przesiewowych 

wszystkie dzieci, które  będą wymagać wsparcia, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego w 

zależności od potrzeb wezmą udział w: 

• Grupowych zajęciach logopedycznych – zajęcia prowadzone średnio 2 godziny  

w tygodniu (śr. 2 spotkania w tygodniu w blokach śr. 30 minutowych dla 2 grup). 

Łącznie zrealizowanych zostanie 68 godzin zajęć (śr. 2 godziny w tygodniu x śr. 34 

tygodnie). 

• Indywidualnych zajęciach logopedycznych – zaplanowana w projekcie liczba 

średnio 4 godzin na tydzień zostanie podzielona równo lub według potrzeb na 

dzieci wymagające wsparcia. Łącznie zaplanowano 124 godzin indywidualnych 

zajęć logopedycznych (śr. 4 godziny w tygodniu x śr. 31 tygodni). 

• Gimnastyce korekcyjnej – zajęcia prowadzone w trzech mniejszych grupach, 

średnio 1 godzina w tygodniu dla każdej z grup (śr. 2 spotkania w tygodniu  

w blokach śr. 30 minutowych dla każdej grupy). Łącznie zaplanowano 96 godzin. 



 
 

 
Projekt „Akademia Przedszkolaka” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

• Rytmice – zajęcia prowadzone średnio 1 godzinę w tygodniu (śr.  1 spotkanie 30 

minutowe dla 2 grup). Łącznie zaplanowano 48 godzin (1 godzina w tygodniu x 48 

tygodni). 

3. Wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych na 

rynku pracy u dzieci objętych opieką przedszkolną w nowo utworzonym 

przedszkolu For Kids w Bytowie, mających miejsce zamieszkania na terenie gminy 

Bytów prowadzonym przez Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja 

Marmołowska, Ewa Marmołowska, w tym: 

• Raz na kwartał odbywać się będzie wizyta grupy teatralnej w nowo utworzonym 

przedszkolu, lub wyjście dzieci do Bytowskiego Centrum Kultury, dla wszystkich 

dzieci, które biorą udział w projekcie. Łącznie 4 przedstawienia/wyjścia do BCK. 

• Zajęcia z języka angielskiego - zajęcia prowadzone będą śr. 2 razy w tygodniu po śr. 

30 minut dla 2 grup. Łącznie zrealizowane zostaną 72  godziny zajęć. 

• Wyjazdy rozwijające kompetencje przyrodnicze, świadomość kulturową, 

kreatywność dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyjazd 2 razy  

w roku szkolnym. Na wyjazdach zapewnione zostaną bilety wstępu, wyżywienie, 

transport.   

§ 8. Formy wsparcia w ramach projektu 

 dla nauczycieli 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli zatrudnionych przez Prywatne Centrum 

Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska  

w nowoutworzonym przedszkolu For Kids w zakresie wykorzystywania TIK  

w procesie dydaktycznym. 

2 nauczycieli będących Uczestnikami projektu „Akademia Przedszkolaka” weźmie udział  

w szkoleniu prowadzonym w formie warsztatowej pn. ”Wykorzystanie monitora 

interaktywnego do zajęć edukacyjnych w przedszkolu”. Zajęcia odbywać się będą  

w soboty. Łącznie 24 godziny (3 dni szkoleń x 8 godzin; 1 godzina = 45minut). 
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§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r. W związku z wejściem w życie 

niniejszego regulaminu  moc obowiązującą traci Regulamin z dnia 31.05.2019 r.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

3. W przypadku zmiany wniosku o dofinansowanie projektu „Akademia Przedszkolaka” 

zmianie/aktualizacji ulegają zapisy niniejszego regulaminu. 

4. Uczestnicy Projektu/rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, mają prawo do zgłaszania 

swoich uwag osobiście do Dyrektora przedszkola lub pocztą elektroniczną na adres: 

forkids@marmolowski.pl 

5. W terminie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie każdy uczestnik projektu jest 

zobowiązany poinformować Beneficjenta o jego sytuacji po zakończeniu udziału  

w projekcie poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego regulaminu. 

 

Spis załączników do niniejszego Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do projektu „Akademia Przedszkolaka” (dla 

dzieci); 

Załącznik nr 1A – Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach 

projektu „Akademia Przedszkolaka” (dla dzieci); 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (dla dzieci); 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych” (dla dzieci); 

Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa dla dzieci w projekcie „Akademia Przedszkolaka”; 

Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela do projektu „Akademia 

Przedszkolaka”;  
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Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020” (dla nauczycieli); 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych” (dla nauczycieli); 

Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Akademia Przedszkolaka” dla 

nauczycieli;  

Załącznik nr 9 – Zaświadczenie o zatrudnieniu; 

Załącznik nr 10 – Oświadczenie uczestnika projektu o jego sytuacji po zakończeniu udziału 

w projekcie.  

 


