
Pytanie 1.  
W " Deklaracja uczestnictwa w projekcie" w pkt. 2 jest zapis, o spełnianiu kryteriów do udziału w 
projekcie. Jak dobrze rozumiem chodzi o zapis z regulaminu §3 pkt 1. Prosiłbym o wyjaśnienie lit.c - co 
wchodzi w komplet dokumentów, które należy dostarczyć? Czy to są dokumenty zawarte w pliku "2.-
FORMULARZE-PROJEKTOWE" ? W jaki sposób i do kiedy należy dostarczyć dokumenty? 
 
odpowiedź: 
Tak, kryteria udziału w projekcie to o  zapisy z regulaminu w §3 pkt 1. Jeśli dziecko zostało 
zakwalifikowane zgodnie z listą opublikowaną 18.08.2022  to w dniu podpisania umowy  podpisze 
formularze projektowe (termin wyznaczony przez na 29.08.2022 od godz. 12.00 zgodnie z 
umieszczonym na stronie komunikatem). Formularze będą dostępne na miejscu, nie należy ich 
drukować.  
 
 
Natomiast jeśli dziecko weźmie udział w rekrutacji ciągłej po 25.08.2022 wówczas składany jest 
najpierw wniosek o przyjęcie dziecka, natomiast formularze projektowe dopiero po informacji 
o zakwalifikowaniu, wraz z zaproszeniem do podpisania umowy. 
  
Pytanie 2.  
Jeżeli wszystkie odpowiedzi w "Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie RPPM.03.01.00-22-
0031/20" będą negatywne, to znaczy, że dziecko nie zostaje zakwalifikowane do projektu? Czy 
zgodnie z dokumentem "0.INFO-DLA-RODZICOW" "przyjęte dzieci do 18.08.2022 (...) zostają przyjęte 
automatycznie po podpisaniu dokumentacji projektowej" niezależnie od odpowiedzi w formularzu 
dziecko będzie już będzie w programie? 
 
Odpowiedź: 
Z formularza projektowego jedynie wiek i miejsce zamieszkania są warunkiem przystąpienia do 
projektu. Dane te są zbierane do celów monitoringu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego (UMWP), potwierdzają kwalifikowalność w projekcie i są przenoszone do systemu 
sl2014. Pozostałe dane w formularzu są wyłącznie do celów statystycznych UMWP, aczkolwiek 
są obowiązkowe. 
  
Pytanie 3.  
Czy uczestnictwo w projekcie jest obowiązkowe? Dodatkowo proszę o wyjaśnienie zapisu  §8 pkt 5. 
Jak mam rozumieć sformułowanie "skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników", tzn., że 
dziecko wtedy traci benefity w uczestnictwa w programie i zostaje w przedszkolu na zasadach "opłata 
1,00 zł powyżej 5 godzin pobytu dziecka w placówce oraz płatne wyżywienie w wysokości 16,50 zł za 
jeden dzień"? 
 
Odpowiedź: 
Uczestnictwo w projekcie jest obowiązkowe gdyż całe przedszkole wchodzi w finansowanie ze 
środków UE do 31.05.2022. 
Skreślenie uczestnika z listy uczestników jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy 
dzieci uczęszczających do przedszkola.  
  
Pytanie 4. 
W  §6 pkt 2 i  §6 pkt 3 lit.a, proszę o wyjaśnienie " Dzieci, (...)  są zobowiązane do udziału we 
wszystkich bezpłatnych zajęciach"? Tylko, że zgodnie z Prawem oświatowym Rozdział 2 Art. 31 pkt. 6 - 
"Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu,(...)", 
więc jak dobrze rozumiem, dziecko będzie uczestniczyło w tych zajęciach tylko wtedy gdy akurat 
będzie w przedszkolu? 
 



Odpowiedź: 
Tak, dziecko uczestniczy w zajęciach w dniach w których jest. W przedszkolu będą zajęcia z rytmiki, j. 
angielskiego, zajęcia z logopedą. O uczestnictwo w tego typu zdjęciach chodzi w tym zapisie. 
  
Pytanie 5.  
W  §7 pkt 2, proszę o informację jakie dane są potrzebne do wprowadzenia w system SL2014. 
 
 
Odpowiedź: 
Dane z formularza projektowego są dokładnie tym zakresem jaki jest wpisywany do systemu sl2014. 
Dane trafiają do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. 
 


