
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU: 

"Otwarte Drzwi do Krainy Cudów II Edycja” 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „ Otwarte Drzi do Krainy Cudów II Edycja” (RPMA.10.01.04-14-e141/20) 

realizowany jest przez Wizerunek Agnieszka Charaszkiewicz  

2. Biuro projektu znajduje się przy ul. Stalowej 28/30, 05-800 Pruszków 

(tel.518-595-396 , adres strony internetowej: www.kraina-cudow.pl,                                        

e-mail: przedszkole@kraina-cudow.pl) 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem gminę Pruszków 

4. Okres realizacji projektu: od 15.07.2021r. do 31.08.2022r. 

5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” 

Działania 10.1 „Kształacenie  i Rozwój Dzieci i Młodzieży” 

Poddziałania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa wymagania i zasady kwalifikacji uczestników nazywanych 

dalej „uczestnikami Projektu”, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, tworzenia list 

uczestników, list rezerwowych oraz rezygnacji z udziału w Projekcie: „Otwarte drzwi do 

Krainy Cudów II Edycja” zwanym dalej „Projektem”. 

2. Uczestnikami Projektu bedą: 

- dzieci w wieku prezdszkolnym zamieszkujace na terenie gminy Pruszków 

- dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

- dzieci z rodzin wielodzietnych, 

- dzieci wychowywane przez jednego z rodziców/jednego opiekuna, 

- dzieci z rodzin o niskich dochodach 

- dzieci, których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów ma orzeczenie  

  o niepełnosprawności. 



 
 

 

 § 3 

Kryteria dodatkowe: 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczna Poradnię PP W5 

- niepełnosprawność  jednego z rodziców W3 

- wielodzietność  rodziny W1 

- samotne wychowywanie dziecka W1 

 W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie tworzone będą listy rezerwowe. 

Przy jednakowej ilości punktów o przyjęciu decydować będzie spełnienie kryterium z wyższą 

wagą punktową. 

Warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie będzie podanie  przez uczestników danych 

osobowych, takich jak : wiek, płeć, status na rynku pracy,  wykształcenie lub danych 

podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych, ewaluacji i zobowiązanie 

się uczestników do przekazania do informacji na temat jego sytuacji po opuszczeniu projektu 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w okresie 10.08.2021 do 23.08.2021 

2. Wyniki rekrutacji będą podane 25.08.2021 r. 

4. Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z dwóch etapów. 

Etap I: 

 W ramach Etapu I osoba chcąca uczestniczyć w Projekcie zobowiązana jest do 

wypełnienia formularza rekrutacyjnego 

W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa. 

 W przypadku błędów formalnych w zgłoszonych dokumentach, kandydat zostanie 

telefonicznie lub e-mailowo poproszony o uzupełnienie braków w ciągu 2 dni roboczych. 

Nie złożenie uzupełnień w terminie powoduje skreślenie zgłaszającego się z listy 

uczestników, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

 

 

 



 
 

 

Etap II: 

Na podstawie dostarczonych dokumentów przy zachowaniu pierwszeństwa realizator 

Projektu ostatecznie kwalifikuje uczestników do Projektu. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane 

o zakwalifikowaniu telefonicznie lub mailowo i zobowiązane do stawienia się w biurze 

Projektu w celu podpisania odpowiednich dokumentów 

W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika Projektu, znajdującego się na liście 

podstawowej, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej, otrzymają propozycję 

przystąpienia do udziału w Projekcie. 

 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, bądź wprowadzania 

dodatkowych postanowień. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie 

w biurze Projektu i na stronie internetowej www.kraina-cudow.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.  


