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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
„Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli”
Nr Projektu RPLD.11.01.01-10-0010/19
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2020r.-30.06-2021r.
Informacje ogólne

I.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Równe szanse i możliwościrozwój powiatowych przedszkoli” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja
Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany jest przez Powiat Zgierski, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz
3. Grupę docelową projektu stanowią:
Trzy Ośrodki Wychowania Przedszkolnego tj. Przedszkole Specjalne w SOSW w Zgierzu,
Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz
Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.
4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych
działań w ramach Projektu.
5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
6. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
a) zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1.1 Edukacja
przedszkolna;
b) umową o dofinansowanie Projektu.
II.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci
z niepełnosprawnościami (10K/28M) z terenu Powiatu Zgierskiego poprzez dostosowanie do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w 3 specjalnych
ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, podniesienie kompetencji /kwalifikacji zawodowych 20
nauczycieli (20K), przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty oraz
poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, cyfrowe , matematyczne
i przyrodnicze.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 38 dzieci (10K/28M) oraz 20 n-li (20K) zwanych
uczestnikami projektu (UP).
Wśród dzieci uczestników pr. 100% stanowią dzieci z niepełnosprawnościami.
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Zakres wsparcia
Projekt pn. „Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli” obejmuje objęcie
wsparciem uczniów 3 Specjalnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego poprzez udział w:

*Zadanie 2 Zajęcia specjalistyczne: terapia SI, terapia pedagogiczna z elementami SI. Typ projektu 1c.
– skierowane do 38 dzieci (10K/28M):
- integracja sensoryczna:
PS/AŁ: 0,5h/tydz./UP*6UP*35 tyg.
PS/GŁ: 1h/tydz./UP*11UP*35 tyg.
Łącznie 490 godz. dla 17 dzieci (3K/14M).
-terapia pedagogiczna z elementami SI:
PS/ZG: 1h/tydz./UP*21UP*35 tyg.
Łącznie 735 godz. dla 21 dzieci (7K/14M).

*Zadanie 3 Zajęcia specjalistyczne: logopedia, komunikacja alternatywna AAC, terapia ręki. Typ
projektu 1c – skierowane do 38 dzieci (10K/28M):
- indywidualna terapia logopedyczna:
PS/AŁ: 6 UP; PS/GŁ: 11UP; PS/ZG:21: 1h/tydz./UP*38UP*35 tyg.
Łącznie 1330 godz. dla 38 dzieci (10K/28M).
-grupowa terapia ręki:
PS/AŁ: 1h/tydz./gr. *2 gr. (3os./gr)*35 tyg. = 70h
PS/GŁ: 1h/tydz./gr.*3gr. (3-5os./gr)*35 tyg.=105h
PS/ZG: 1h/tydz./gr.*4gr. (3-5os./gr.)*35 tyg.=140h
Łącznie 315 godz. dla 38 dzieci (10K/28M).

* Zadanie 4 Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapia metodą Tomatisa, terapia EEG Biofeedback.
Typ projektu 1c.- skierowane do 22 dzieci (5K/17M):
- metoda Tomatisa:
PS/GŁ: 3 sesje*26godz/UP*5UP= 390h
PS/AŁ: 3 sesje*26godz/UP*6UP=468h
Łącznie 858 godz. dla 11 dzieci
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- EEG Biofeedback:
PS/AŁ: 12h/UP*6UP= 72h
PS/ZG: : 12h/UP*11UP= 132h
Łącznie 204 godz. dla 17 dzieci

Zadanie 5 Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapia wg. Masgutowej, zajęcia rozwijające funkcje
percepcyjno-motoryczne. Typ projektu 1c.- skierowane do 32 dzieci (9K/23M)
- neurosensoryczna integracja odruchów wg dr Masgutowej:
PS/GŁ: 1h/tydz./UP*11UP*35tyg. = 385h
-zajęcia rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne:
PS/ZG: 1h/tydz./UP*21UP*35 tyg.= 735h
Łącznie 1120 godz. dla 32 dzieci (9K/23M0.

Zadanie 6 Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: Animaloterapia. Typ projektu 1c.- skierowane do 21
dzieci (7K/14M)
PS/ZG: 1h/tydz./gr.*4gr. (5-6 os./gr.)*35tyg. = 140h

Zadanie 7 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne. Typ projektu 1c.- skierowane do
38 dzieci (10K/28M)
PS/ZG: 1 godz./tydz./gr.* 4gr. (2-6os./gr.)*35 tyg.= 140h
PS/GŁ: 1 godz./tydz./gr.* 4gr. (2-6os./gr.)*35 tyg.= 140h
PS/AL: 1 godz./tydz./gr.* 2gr. (2-6os./gr.)*35 tyg.= 70h
Łącznie 350 godz. dla 38 dzieci (10K/28M)

Zadanie 8 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Typ projektu 1d.- skierowane do 27 dzieci
(8K/19M)
- zajęcia matematyczne (PS/AŁ: 6 UP; PS/ZG: 8UP):
PS/AŁ: 1h/tydz.*2gr. (3-4 os./gr.)*35 tyg.= 70h
PS/ZG: 1h/tydz.*2gr. (3-4 os./gr.)*35 tyg.= 70h
Łącznie 140 godz. dla 14 dzieci
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- zajęcia przyrodnicze:
PS/ZG: 1h/tydz./gr. (10 UP)*35 tydz. = 35h
PS/AŁ: 4h/m-c/gr. (6 UP)*9 m-cy= 36h
Łącznie 71 godz. dla 16 dzieci

-zajęcia cyfrowe :
PS/AŁ: 1h/tydz./gr.*2gr. (3os./gr.)*35 tyg. = 70h
Łącznie 70 godz. dla 6 dzieci

oraz udział nauczycieli w:
Zadanie 9 Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z
dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- studia podyplomowe. Typ projektu 1e.skierowane do 9 nauczycieli (9K)
- studia podyplomowe „Diagnoza i Terapia SI”:
PS/ZG: dla 5 nauczycieli
PS/AŁ: dla 2 nauczycieli
PS/GŁ: dla 2 nauczycieli
Zadanie 10 Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy
z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- kursy i szkolenia. Typ projektu 1e.skierowane do 20 nauczycieli (20K), w tym: PS/AŁ: 5 n-li; PS/ZG: 5 n-li; PS/GŁ: 10 n-li)
-EEG Biofeedback I/II stopień : 1 n-l (48h)
-Metody Tomatisa I/II poziom : 11 n-li (3 dni + 4 dni)
-Profil Psychoedukacyjny E.Schoplera PEP-3-PL: 10 n-li (8h)
-Trening umiejętności społecznych: 10 n-li (16h)
- Cykl 10 szkoleń doskonalących Metoda Krakowska: 10 n-li
-Cykl szkoleń Metoda Masgutowej: 10 n-li (153h)
-Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa: 5 n-li (26h)

Kryteria uczestnictwa
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Kryteria formalne:
*w przypadku dzieci:
- status dziecka objętego edukacją przedszkolną specjalną w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego
(PS/ZG, PSGŁ, PS/AŁ);
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie;
*w przypadku nauczycieli:
- status nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego (PS/ZG, PSGŁ, PS/AŁ).
Kryteria merytoryczne:
*w przypadku dzieci – wsparciem zostaną objęte wszystkie dzieci, o przyjęciu do poszczególnych zajęć
decydować będzie:
-zajęcia specjalistyczne: zgodność dysfunkcji, deficytów i problemów UP z tematyką wsparcia
-na podstawie testów diagnozujących, orzeczeń i opinii z PPP;
-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (PS/ZG oraz PS/AŁ): uzdolnienia i zainteresowania
potwierdzone przez wychowawcę/Specjalistę ds. wdrożenia projektu;
*w przypadku nauczycieli:
- zgodność studiów podyplomowych, szkoleń z kierunkami nauczania oraz z potrzebami placówki
zawartymi w Diagnozie.
O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów, po spełnieniu przez
kryteriów formalnych i merytorycznych. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zostaną
obligatoryjnie przyjęte do projektu.
Liczba nauczycieli uczestniczących w poszczególnych
szkoleniach/kursach (Zadanie 10) może ulec zmianie w wyniku aktualizacji badań potrzeb placówki
w tym zakresie.
III.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Specjalistę ds. wdrożenia projektu oraz Koordynatora
projektu w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego:
*Przedszkole Specjalne w SOSW w Zgierzu,
*Przedszkole Specjalne w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz
*Przedszkole Specjalne w ZSS w Głownie.
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego
dostępnego w sekretariatach OWP biorących udział w projekcie, na stronie internetowej
Beneficjenta: http://www.powiat.zgierz.pl/krajowe-srodki-zewnetrzne/okres-programowania2014-2020/projekt-pn-quot-rowne-szanse-i-mozliwosci-rozwoj-powiatowych-przedszkoli-
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quot-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego#cnt
i
projektu: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, pok. 6

biurze

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób niepełnoletnich
dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie złożyć w biurze projektu:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, pok. 6 lub we właściwym
Ośrodku Wychowania Przedszkolnego wskazanego w pkt. III.1 regulaminu.
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie:
•

II-III 2020 r. (nauczyciele
podyplomowych);

•

VI-IX 2020 r. (dzieci) .

biorący

udział

w

szkoleniach/kursach,

studiach

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana przez
Koordynatora Projektu;
6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie wymagań
przedstawionych w niniejszym regulaminie i liczba uzyskanych punktów.
7. Po zakwalifikowaniu do projektu uczestnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie uczestnika
projektu (Załącznik nr 5) i dostarczyć go do właściwego OWP lub Biura Projektu.
8. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości
płci. Produkty i działania służące rekrutacji uwzględniać będą zasadę dostępności
i niedyskryminacji, zgodność ze standardem WCAG 2.0, zawierać informacje o dostępności
architektonicznej i informacyjnej, o możliwości korzystania z tłumaczeń na język migowy
i asystentów.
9. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone na tablicy
informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu oraz w 3 Ośrodkach Wychowania
Przedszkolnego tj. Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Zgierzu, Przedszkolu Specjalnym
w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz Przedszkolu Specjalnym w ZSS w Głownie.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani
oraz stosowania się do niego.
3.
4.
5.
10.

są

do

zapoznania

się

z

treścią

Regulaminu

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Uczestnik projektu wyraża zgodę na
Regulamin
projektu
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
projektu
http://www.powiat.zgierz.pl/krajowe-srodki-zewnetrzne/okres-programowania-20142020/projekt-pn-quot-rowne-szanse-i-mozliwosci-rozwoj-powiatowych-przedszkoli-quotwspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego#cnt
oraz w Biurze Projektu: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, pok.
6, a także w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego wskazanych w pkt. III.1 regulaminu.
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