
 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „TĘCZOWA DOLINA  - KOLORUYJEMY ŚWIAT 

DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”  

 

§ 1 

Słownik pojęć 

Beneficjent – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie  

Realizator – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach. 

Projekt – projekt „TĘCZOWA DOLINA  - KOLORUYJEMY ŚWIAT DZIECKA 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”. 

Uczestnik projektu – dziecko w wieku przedszkolnym będące wychowankiem 

Przedszkola Specjalnego przy w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym 

w Ziemięcicach (SOSW)/ pracownik SOSW oddelegowany do pracy w projekcie. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

Wnioskodawcą projektu jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 

w Chorzowie, natomiast realizatorem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Ziemięcicach. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2020 do 31.08.2021. 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr:  UDA-RPSL.11.01.03-24-

02AG/19 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego zawartej pomiędzy Województwem Śląskim 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 



lata 2014-2020” a Regionalną Fundacją pomocy Niewidomym w dniu 

11.02.2020r.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej skierowanej  

do dzieci z niepełnosprawnościami w gminie Zbrosławice poprzez wyrównanie 

szans edukacyjnych i rozwojowych 14 dzieci z niepełnosprawnościami,  

8 dziewczynek i 6 chłopców w wieku przedszkolnym, rozszerzając ofertę placówki 

wychowania przedszkolnego w Ziemięcicach o dodatkowe zajęcia w zakresie 

stwierdzonych deficytów, w szczególności w zakresie percepcji zmysłowej,  

do realizacji których posłuży zaadaptowana do potrzeb przestrzeń w postaci strefy 

edukacyjno – terapeutycznej, a także podniesienie kompetencji 7 kobiet z kadry 

pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie od 01.03.2020  

do 31.08.2021. 

§ 3 

Rekrutacja do projektu 

 

1. Etapy rekrutacji 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez: 

 promocję projektu różnymi kanałami komunikacji przez cały okres trwania 

projektu (akcja plakatową na terenie SOSW  Ziemięcice, strony www). 

Informacja telefoniczna pod nr tel. 661 077 779, 

 przyjmowanie i weryfikację dokumentów – dokumenty złożone osobiście lub 

drogą elektroniczną e-mail: sosw@rfpn.org w okresie 17.08 – 31.08.2020r., 

punkty rekrutacyjne: 

- SOSW Ziemięcice: pon.- pt. 7:30-15:30, 

 decyzje Komisji Rekrutacyjnych podejmowane są wg następujących 

kryteriów: dzieci uczęszczające do przedszkola przy SOSW Ziemięcice  (+1 

pkt), dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu głębokim lub ze 

sprzężeniami  (+1 pkt), sporządzenie list rezerwowych dzieci 

niezakwalifikowanych (zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz liczbą punktów 

rankingowych), 

 odwołania od wyników rekrutacji powinny zostać złożone do Dyrekcji SOSW                               

w Ziemięcicach l w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania 

mailto:sosw@rfpn.org


rodziców. Po zweryfikowaniu dokumentacji Dyrekcja wydaje decyzję 

o uczestnictwie w projekcie do 3 dni roboczych, co kończy drogę 

odwoławczą od wcześniej wydanej decyzji. spotkanie informacyjne 

z rodzicami odbędzie się na początku września. 

 rodzice zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu dzieci do projektu 

telefonicznie/mailowo, 

 Poza wyżej opisanymi kryteriami, nie przewiduje się żadnych innych 

ograniczeń w dostępie do zajęć w szczególności ze względu na płeć, wiek, 

miejsce zamieszkania, niepełnosprawność czy status majątkowy.  

 

§ 4 

Zakres wsparcia dla uczestników projektu 

1. Projekt obejmuje wsparciem 14 dzieci (8 dziewczynki i 6 chłopców) 

uczęszczających do przedszkola przy SOSW  w Ziemięcicach.  

2. Biuro projektu znajduje się w SOSW w Ziemięcicach, ul. Mikulczycka 120. 

3. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.  

 

§ 5 

Organizacja wsparcia  

Zajęcia projektowe odbywają się: 

 w SOSW w Ziemięcicach od pon.-pt. w godz. 7:30-16:30. 

Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny na stronach www i tablicach 

ogłoszeń. 

 

§ 6 

Obowiązki uczestniczki/uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:  

 nieodpłatnego udziału w realizacji specjalistycznych, na które się 

zakwalifikował, 

 korzystania z materiałów do zajęć, 

 

2. Każdy rodzic lub opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest do:  

 dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, umowie 

oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, 



 aktywnego i systematycznego udziału dzieci w zajęciach projektowych, 

 przedstawiania pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia dziecka przez 

rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku nieobecności na zajęciach,  

 wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli 

i ewaluacji projektu, 

 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze 

uczestnictwo w projekcie. 

3. W celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w § 3 rodzic 

lub opiekun prawny uczestnika projektu jest zobowiązany do złożenia 

następujących dokumentów:  

 oświadczenie uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych, 

 deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się 

z regulaminem, o zgodzie na uczestnictwo dziecka w projekcie 

 formularz zgłoszeniowy do projektu z danymi niezbędnymi do 

przetwarzania zgodnie z umową o dofinansowanie  projektu,  

 opinia PPP (diagnoza),  

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

Rodzic lub opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału 

swojego dziecka w projekcie, w formie pisemnej z podaniem przyczyny. 

Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku 

niewypełniania postanowień zawartych w umowie, deklaracji uczestnictwa lub 

naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy 

uczestników projektu podejmuje w takim przypadku Koordynator projektu.  

 

§ 8 

Zasady monitoringu i ewaluacji 

Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. Uczestnicy 

projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra zobowiązani są do 

udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom 

zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.  

 



§ 9  

Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej projektu, 

czyli 1.03.2020r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.  

Regulamin jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej 

www.sosw.rfpn.org w zakładce Projekty unijne/Tęczowa dolina.  

Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej 

interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, 

gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku 

o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy 

o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia 

określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania 

oceny i kontroli realizacji projektu. Kwestie nie uregulowane w niniejszym 

regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora projektu w porozumieniu 

z Grupą sterującą.  

 

Załączniki: 

 oświadczenie uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych, 

 deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się 

z regulaminem, o zgodzie na uczestnictwo dziecka w projekcie 

 formularz zgłoszeniowy do projektu z danymi niezbędnymi do 

przetwarzania zgodnie z umową o dofinansowanie  projektu,  

 

http://www.sosw.rfpn.org/

