
 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁ W PROJEKCIE 

pn. 

„Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku 

szkolnym z Gminy Miechów” 

nr RPMP.09.02.01-12-0191/18 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne 

i zdrowotne w regionie, Typ projektu B. wdrożenie programów zdrowotnych i ukierun-

kowanych na rozwiązanie problemów dzieci i młodzieży w ramach Regionalnego                      

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 

Definicje 

Projekt – projekt pn. „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu                          

u dzieci w wieku szkolnym z Gminy Miechów”,  współfinansowany przez Unię Europejską                                 

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne                         

i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: 

B. wdrożenie programów zdrowotnych i ukierunkowanych na rozwiązanie problemów dzieci                        

i młodzieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

Beneficjent – Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów. 

Partner Projektu - Jarmix Spółka z o.o. ul. Józefa Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów. 

Właściwa Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie, Szkoła Podstawowa nr 2                              

w Miechowie, Szkoła Podstawowa w Jaksicach, Szkoła Podstawowa w Pstroszycach, Szkoła 

Podstawowa w Bukowskiej Woli, Szkoła Podstawowa w  Pojałowicach. 

Uczestnik projektu (UP) - osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa w projekcie                

opisane w art. II niniejszego Regulaminu, która zgłosiła się i zakwalifikowana do wzięcia 

udziału w projekcie oraz podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.  

Biuro Projektu: Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów,                  

pokój nr 11. 

RPZ - Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie 

wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz            



 
zagrożonych niepełnosprawnością w obszarze „Wczesnego wykrywania wad rozwojowych       

postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym”. 

 

I Informacja o projekcie 

1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region 

spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi                

społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: B. wdrożenie programów zdrowotnych                           

i ukierunkowanych na rozwiązanie problemów dzieci i młodzieży w ramach Regionalnego               

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

2. Projekt obejmuje swoim wsparciem 636 dzieci w zakresie diagnostyki i 75 dzieci w wieku 

dzieci szkolnych w zakresie zajęć rehabilitacyjno-korekcyjnych, u których występują wady              

rozwojowe postawy i układu ruchu. Wsparciem zostaną objęte dziewczynki w wieku 10 i 12 

lat oraz chłopacy w wieku 13 i 14 lat dla roczników szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021. 

Projekt zakłada również: przeprowadzenie szkoleń dla dzieci oraz ich opiekunów z zakresu 

wad rozwojowych, a także przeszkolenie pielęgniarek/higienistek szkolnych. 

3. Wsparcie udzielane Uczestnikom Projektu (UP) obejmuje:  

Etap I - BADANIA PRZESIEWOWE – Diagnostyka uczniów szkół podstawowych                            

ukierunkowana na wczesne wykrywanie wad postawy i układu ruchu.  

Na podstawie wyników badań lekarz prowadzący kwalifikuje dzieci z wadami postawy bądź 

skoliozą do dalszego etapu projektu – działań korekcyjno – rehabilitacyjnych.  

Badania planuje się przeprowadzić w 2 turach ( w dwóch kolejnych latach szkolnych)  

Dziewczynki w wieku 10 i 12 lat, chłopcy w wieku 13 i 14 lat (r. szkol. 2019/2020)  

Dziewczynki w wieku 10 i 12 lat, chłopcy w wieku 13 i 14 lat (r. szkol. 2020/2021)  

Działania będą realizowane przez Partnera Projektu. 

ETAP 2 – DZIAŁANIA KOREKCYJNO – REHABILITACYJNE - Terapia obejmująca                       

indywidualne oraz grupowe zajęcia korekcyjne. Do działań korekcyjno – rehabilitacyjnych 

skierowane zostaną dzieci, u których stwierdzono w ramach badań przesiewowych występo-

wanie wadu postawy. W ramach zadania odbędą się  grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

oraz indywidualne zajęcia korekcyjne. Gimnastyka korekcyjna prowadzona będzie w  maksy-

malnie 15 osobowych, 16 zajęć 2 razy w tygodniu po 45 min. Indywidualne zajęcia korekcyjne                 

natomiast prowadzone będą w grupach 1-2 osobowych, 8 zajęć, 2 razy w tygodniu po 45 min.  

Zajęcia będą przeprowadzane we wszystkich placówkach szkolnych na terenach wiejskich oraz 

na terenie miasta, aby stworzyć maksymalnie dogodne warunki uczestnictwa w projekcie.                    



 
Warunki wykonywania świadczeń będą zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dn. 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu                   

rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z dn. 12.12.2013 poz. 1522).  Uczestnikom/uczestniczkom zajęć 

zostaną również zaproponowane terminy w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od 

nauki/prace (np. sobota). 

Działania będą realizowane przez Partnera Projektu. 

ETAP 3 - DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE  

Zajęcia dla rodziców/ opiekunów prawnych i dzieci na temat wad postawy i skolioz oraz               

szkolenia dla pielęgniarek/ higienistek szkolnych z zakresu wykrywania i lecenia wad postawy                      

i układu ruchu.  

4. Udział w projekcie na wszystkich jego etapach jest bezpłatny.  

5. Realizacja zadań odbędzie się w zgodzie z zasadą równości szans oraz ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

 

II Rekrutacja 

1. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły                          

podstawowej), ich rodzice/opiekunowie prawni oraz pielęgniarki/higienistki szkolne. Projekt                      

skierowany jest do uczniów/uczennic szkół podstawowych z terenu Gminy Miechów, w tym 

dziewczynek w wieku 10 i 12 lat (w roku 2020 – rocznik 2008 i 2010, w roku 2021 – rocznik 

2009 i 2011), chłopców w wieku 13 i 14 lat (w roku 2020 – rocznik 2006 i 2007, w roku 2021 

-  rocznik 2007 i 2008), ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pielęgniarek/ higienistek 

szkolnych. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w 2 turach: III i IV kwartał 2020 r i I kwartał 2021.  

3. Rekrutacja dla dzieci prowadzona będzie w 2 etapach: 

I etap - to badanie przesiewowe, udział w szkoleniu dot. wad rozwojowych postawy -  należy 

złożyć: formularz zgłoszeniowy uproszczony dla dziecka, zgoda rodzica/ opiekuna prawnego 

na udział w projekcie,  oświadczenie uczestnika projektu. 

II etap – to działania korekcyjno – rehabilitacyjne (obejmuje dzieci u których w I etapie                  

stwierdzono wady postawy  i zostaną one objęte zajęciami z gimnastyki korekcyjnej)  - należy 

złożyć formularz zgłoszeniowy pełny dla dziecka. 

3. Warunki uczestnictwa w Projekcie: 

a) Spełnienie warunków i kryteriów opisanych powyżej  



 
b) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych do Właściwej Szkoły,  których wzory stanowią                      

załączniki do niniejszego Regulaminu. 

Wypełnione i podpisane dokumenty można składać we Właściwej Szkole lub w Biurze                     

Projektu.  

4. W przypadku większej liczby chętnych osób spełniających kryteria programowe utworzona 

zostanie lista rezerwowa, przy czym o przyjęciu w pierwszej kolejności do projektu decydować 

będzie dostępność do usług profilaktyczno - medycznych ze względu na miejsce zamieszkania 

(weryfikowane na podstawie dokumentów własnych gminy; teren wiejski 1 punkt, teren miej-

ski 0 punktów), zaś w przypadku kwalifikacji do zajęć rehabilitacyjnych skala/rodzaj wady 

postawy (weryfikowane na podstawie kart badań stanowiących załącznik do RPZ - za każdą 

stwierdzoną wadę przyznany zostanie 1 punkt - kwalifikować się będą osoby z kolejno                         

najwyższą liczbą punktów).  

5. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc – wpisane będą 

na listę rezerwową – w miarę wolnych miejsc będą przyjmowane według kryteriów rekrutacji. 

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani: mailowo lub telefonicznie. Niniejsza 

procedura obejmuje rekrutację do wszystkich etapów rekrutacji. Dopuszcza się możliwość                       

rekrutacji uzupełniającej/dodatkowej. W procesie rekrutacji przestrzegana będzie zasada                             

równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.  

6. Kryteria wyłączenia uczestników z udziału w projekcie:  

− Brak pisemnej zgody rodziców/opiekunów dziecka na udział dziecka w projekcie. 

− Brak podpisanego oświadczenia uczestnika Projektu. 

− Pisemna rezygnacja rodzica/opiekuna z udziału dziecka w projekcie.  

− Zdiagnozowana poza programem wada postawy lub skolioza objęta leczeniem w ramach                 

publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

III. Postanowienia końcowe 

 

Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem podpisania do 30/09/2021. W sprawach nie-

uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady                      

wynikające z dokumentów dołączonych do Dokumentacji Konkursowej Projektu.  

Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Właściwej Szkoły, Partnera                    

Projektu, Beneficjenta i na stronie internetowej www.miechow.eu   



 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Ma-

łopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 

22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.  

Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji                    

niniejszego projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci 

w wieku szkolnym z Gminy Miechów”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności                 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Podanie danych jest warunkiem                                

koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem moż-

liwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

 

Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy pełny dziecka  

2.  Formularz zgłoszeniowy uproszczony dziecka 

3. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział w projekcie dziecka  

4. Oświadczenie uczestnika projektu  

5. Formularz zgłoszeniowy rodzica/ opiekuna prawnego  

6. Formularz zgłoszeniowy pielęgniarek/ higienistek szkolnych  

 

Zatwierdzam  

 

 

31/08/2020r …………………………………………………………………………  

Data i podpis 


