Projekt nr RPLD.11.01.01-10-B003/17 pn. ”Start w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020

REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
„Start w przyszłość”
Nr Projektu RPLD.11.01.01-10-B003/17
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji
Działania XI.1.1 Edukacja przedszkolna
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2018r.-31.10-2019r.
I.

Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Start w przyszłość”
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 Miasto Łódź/ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 6
im. mjr. Hieronima Baranowskiego, ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych
działań w ramach Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
5. 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 pr. jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami (4K/5M) z terenu m. Łódź
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania
przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego (OWP) przy SOSW nr w Łodzi do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami ,wydłużenie godzin pracy OWP, realizację doskonalenia zawodowego
dla 15 n-li (15K) zatrudnionych w OWP oraz prowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie: logopedii,
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, terapii metodą
Tomatisa, zajęć rozwijających kompetencje społ.- emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy, w
terminie od 01.07.2018 r. do 31.10.2019 r.
Aktualna liczba dzieci w OWP wynosi: 9 (4K/5M).Liczba zatrudnionych n-li: 15(15K).
Wsparciem w ramach pr. zostaną objęte wszystkie dzieci (4K/5M) oraz 15 n-li (15K).
Wśród dzieci uczestników pr. 100% stanowią dzieci z niepełnosprawnościami (kryt.premiujące).

Zakres wsparcia
Projekt pn. „Start w przyszłość” obejmuje wsparciem uczniów OWP poprzez udział w:
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Zadanie 3 Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, typ projektu 1b) ( 9 UP):
9 ucz. (4K/5M) w godz. 13-17 (880 godz.)
Zadanie 4 Zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz indywidualna terapia
logopedyczna, typ projektu 1 c) (6UP):
-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne: 1 gr.(2K/1M)*1godz./tydz./gr.*30 tyg.=30godz.
-indywidualna terapia logopedyczna: 1godz./tydz./dziecko*3 dzieci*20 tyg.=60 godz.
Zadanie 5 Wczesne wspomaganie rozwoju, typ projektu 1 c) (4 UP):
1 gr. (3K/1M)*1godz./tydz./gr.*30 tyg.= 30 godz.

Zadanie 6 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne: biblioterapia, zajęcia muzyczno
-plastyczne oraz zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe, typ projektu 1 c) (9 UP):
-biblioterapia: 3gr.*1 godz./tydz.*40 tyg.= 120 godz.
-zajęcia muzyczno-plastyczne: 2gr.*1 godz./tydz./gr.*30 tyg.=60 godz.
-zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe: 1gr.*1 godz./tydz./gr.*30 tyg= 30 godz.
Zadanie 7 Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: fizjoterapia oraz terapia ręki, typ projektu 1
c) (4 UP):
- terapia ręki: 1 godz./tydz./dziecko *30 tyg.*4 dzieci= 120 godz.
- fizjoterapia: 1 godz./tydz./dziecko *30 tyg.* 3 dzieci = 90 godz.

Zadanie 8 Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: rozwijanie zdolności percepcyjnych wzroku i
koordynacji wzrokowo- słuchowej oraz terapia wzroku, typ projektu 1 c) (7 UP):
-terapia wzroku: 1 godz./tydz./dziecko *20 tyg.* 7 dzieci= 140 godz.
-rozwijanie zdolności percepcyjnych wzroku i koordynacji wzrokowo- słuchowej:
1godz./tydz./gr.* 30 tyg.= 30 godz.
Zadanie 9 Terapia SI, typ projektu 1c (4 UP):
1 godz./tydz./dziecko* 30 tyg. *4 dzieci=120 godz.

Zadanie 10 Zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa, typ projektu 1 c) (5 UP)
1godz./tydz./dziecko*32 godz./dziecko*5 dzieci= 160 godz.
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oraz udział nauczycieli w:
Zadanie 3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli (typ projektu 1e):
-kurs usprawniania widzenia: 1gr. (15 os.): 64 godz.
-szkolenie logopedyczne: 1 n-l *12 godz.
-szkolenie metodą Tomatisa: 1 n-l *80 godz.
-ABC Terapii Krótkoterminowej: 1 n-l* 80 godz.
-Trening wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow: 1 n-l *12 godz.
-Studia podyplomowe: 1 n-l, 2 semestry

Kryteria uczestnictwa
Kryteria formalne:
*w przypadku dzieci:
- status dziecka objętego edukacją przedszkolną specjalną w OWP przy SOSW/6
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie
*w przypadku nauczycieli:
- status nauczyciela zatrudnionego w OWP przy SOSW/6

Kryteria merytoryczne:
*w przypadku dzieci – wsparciem zostaną objęte wszystkie dzieci, o przyjęciu do poszczególnych
zajęć decydować będzie zgodność dysfunkcji, deficytów i problemów UP z tematyką wsparcia-na
podstawie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia, testów diagnozujących, orzeczeń i
opinii z PPP;

*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
potencjalnych
uczestników
kryteriów
formalnych
i
merytorycznych.
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
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III.

Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w T/RM
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia
uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www.blind.edu.pl oraz biurze
projektu SOSW nr 6 w Łodzi, ul. Dziewanny 24, pok.nr 120
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie złożyć
biurze projektu w SOSW nr 6 w Łodzi, ul. Dziewanny 24, pok.nr 120;
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych
terminach:
⎯ wrzesień 2018 r.
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, liczba uzyskanych punktów oraz kolejność
zgłoszeń;
7. 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.
8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone na
tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.

IV.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu
oraz stosowania się do niego.
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu www.blind.edu.pl, oraz w
biurze projektu SOSW nr 6, pok. 120 ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź
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