
 

 

REGULAMIN UDZIAŁU DZIECI W PROJEKCIE 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu Dwujęzyczna 

Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli 
Aglomeracji Opolskiej, RPOP.09.01.04-16-0004/18. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie edukacji przedszkolnej 
w Aglomeracji Opolskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 

3. Okres realizacji projektu: 24.06.2019 - 23.06.2021. 
4. Działania będą realizowane dla uczestników projektu tj. dzieci z 22 przedszkoli Aglomeracji 

Opolskiej, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 niniejszego regulaminu. 
5. Beneficjentem projektu jest Województwo Opolskie.  

 
§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

• Realizator Projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE) 

• Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

• Uczestnik projektu – dziecko w jednym z 22 przedszkoli Aglomeracji Opolskiej 

• UE – Unia Europejska 

• EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

• RPO WO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 

• Strona internetowa projektu – www.do.rzpwe.opolskie.pl 

• Organizator działań - RZPWE 
§ 3 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu 

wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy dzieci w wieku 
przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 

§ 4 
KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu i 
tablicach informacyjnych w przedszkolach. 

2. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest złożenie: 
1) wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

„Oświadczenia uczestnika projektu – dziecka” - stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Regulaminu, 

2) wypełnionej i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka „Deklaracji 
udziału dziecka w projekcie”  stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu, 

3) wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych  dziecka 
„Kwestionariusza osobowego dziecka”, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, 

3. Rekrutacji oraz przekazania list uczestników do RZPWE dokonuje Dyrektor przedszkola. 
4. Zatwierdzenie ostateczniej list uczestników dokonuje RZPWE. 
5. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie poszczególnych dzieci zostanie 

przekazana Dyrektorom przedszkoli.  



 

 

6. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna 
dziecka. 

7. Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału we wszystkich zajęciach, do których zostali 
zakwalifikowani.  

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogramy zajęć) w ramach projektu będą 
dostępne u Realizatora projektu oraz w przedszkolach. 

2. Za kontakt z uczestnikami projektu odpowiada personel organizatora działań. 
 

 
 

 
Przyjęto do realizacji:    .............................................…………………………... 

(data, pieczęć i podpis Dyrektora przedszkola) 

 


