UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
nr ………/2018

w placówce prowadzonej przez Realizatora Projektu - „Fundację Moja Szkoła”
z siedzibą w Wałbrzychu, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
Zawarta w Wałbrzychu w dniu ................................... pomiędzy:
Fundacją „Moja Szkoła”,
z siedzibą w Wałbrzychu, 58-316, ul. Wieniawskiego 80
NIP 8862988953
prowadzącą filie Niepublicznego Sportowego Przedszkola „Olimpijczyk”,
reprezentowaną przez Pana Dariusza Góralewicza
zwaną w dalszej treści umowy: „Przedszkolem”
a
Rodzicem / Opiekunem prawnym dziecka
(imię i nazwisko dziecka) ……………………………………..…………………, będącym Uczestnikiem projektu,
tj. Panem/Panią……………………………………………………………………………………………………………………………,
zamieszkałym/ą……………………………………………………………………………………………………………………………,
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………,
data urodzenia dziecka ………………………………...PESEL dziecka…………………………………………….………….,
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym w dalszej treści umowy „Rodzicem”,

PREAMBUŁA
Niniejsza Umowa o świadczenie usług edukacji przedszkolnej w postaci zajęć dydaktycznowychowawczo-opiekuńczych, zwana dalej Umową, została zawarta na potrzeby realizacji i
uczestnictwa w Projekcie pt. „Nowe miejsca przedszkolne w odpowiedzi na zapotrzebowanie
społeczne w rejonie Wałbrzycha”.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron, określa ramowe zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Projekcie „Nowe miejsca przedszkolne w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne
w rejonie Wałbrzycha”.
Dofinansowanie do usług edukacji przedszkolnej świadczone w ramach Projektu „Nowe
miejsca przedszkolne w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne w rejonie Wałbrzycha” ma za
zadanie zapewnić dzieciom opiekę, zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, mające na celu rozwój dzieci
na wczesnym etapie edukacji oraz zwiększające ich szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane
deficyty, a także wesprzeć Rodziców, w tym Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, a co za tym
idzie, umożliwić funkcjonowanie/powrót na rynek pracy/poszukiwanie lub podjęcie zatrudnienia
osobom pozostających bez zatrudnienia, w tym kobietom po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dziecka, a także uzupełnić niewystarczającą liczbę miejsc edukacji przedszkolnej w
mieście Wałbrzych.
Dofinansowanie zostaje przyznane po analizie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, w tym
Formularza zgłoszeniowego do Projektu, i zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
§ 1.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie kształcenia, opieki i
wychowania dziecka w filii Niepublicznego Sportowego Przedszkola „Olimpijczyk”
§2
Terminy obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od ………. 2020 do 31 maja 2021 r., nie dłużej niż na 12 mcy.
2. Opieka będzie świadczona w wymiarze maksymalnie 10 godzin dziennie.
3. Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez wszystkie Strony i będzie
trwać do czasu:
 zakończenia realizacji świadczenia usługi opiekuńczo-wychowawczej w Przedszkolu dla
dziecka zakwalifikowanego do Projektu (Uczestnika Projektu),
 wywiązania się z wszystkich obowiązków wobec Przedszkola określonych w Umowie.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
1.

§3
Zobowiązania Stron
1. OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA
a) Przedszkole zobowiązuje się:
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- Zapewnić odpowiednie warunki nauczania i wychowania w trakcie całego okresu wsparcia.
- Zatrudniać kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolach.
- Realizować program kształcenia i wychowania zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty oraz
obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie.
- Zapewnić opiekę nad dziećmi we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.00-16.30.
- Zapewnić bezpieczeństwo dzieciom podczas ich pobytu w Przedszkolu.
- Współdziałać z rodzicami w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem.
b) Przedszkole umożliwia dziecku uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach dodatkowych opisanych w
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (w wymiarze zgodnym z obowiązującym wnioskiem
o dofinansowanie).
2. OBOWIĄZKI RODZICA
- Rodzic zobowiązuje się do:
a) Zapoznania się i przestrzegania treści niniejszej Umowy, Regulaminu Przedszkola i Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, a także Statutu placówki, które stanowią integralną część
niniejszej Umowy.
b) Przyprowadzenia do Przedszkola dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć. Dziecko chore nie będzie
przyjmowane do Przedszkola. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie Przedszkola, Rodzic
zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2
godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał
pomocy lekarskiej, personel wezwie pomoc lekarską. Personel Przedszkola nie podaje dzieciom
lekarstw, a temperatura u dziecka mierzona jest przy pomocy dwóch różnych termometrów, celem
wykluczenia błędu.
c) Do powiadomienia Przedszkola o zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania dziecka, w ciągu
14 dni od zaistnienia tej okoliczności oraz telefonów kontaktowych, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie
trwania niniejszej Umowy.
d) Odbierania dziecka z Przedszkola:
1.1 do odebrania dziecka z Przedszkola upoważnione są jedynie osoby wskazane
w Upoważnieniu do odbioru dziecka przez inne osoby, wypełnionym i podpisanym przez Rodzica
dziecka, po okazaniu dowodu tożsamości,
1.2 inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia, które może
być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim, po uprzednim poinformowaniu Przedszkola drogą SMS
na umówiony wcześniej nr telefonu komórkowego, z telefonu wskazanego z umowy o świadczenie
usługi opieki,
1.3 nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko
z Przedszkola,
1.4 Rodzic lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16.30.
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka
personel Przedszkola powinien zostać o tym fakcie poinformowany,
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1.5 Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać
dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. stan
wskazujący na upojenie alkoholowe),
1.6 o wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany Dyrektor
Przedszkola. W takiej sytuacji Przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich dostępnych
czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicem dziecka,
1.7 w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, personel
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodzica o zaistniałym fakcie,
1.8 życzenie Rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe,
1.9 za każda nadprogramową rozpoczętą godzinę opieki w danym dniu Rodzic może zostać
zobowiązany do zapłaty 100 zł ( słownie sto złotych).
- Informowania dyrektora lub personelu Przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka.
e) Uiszczania opłat związanych z udziałem w Projekcie, w kwocie zgodnej z obowiązującym
wnioskiem o dofinansowanie (opłata miesięczna 292,56zł) z góry, w terminie do 10 każdego miesiąca
na konto Fundacji „Moja Szkoła”(ulgi w opłacie określa statut Niepublicznego Sportowego
Przedszkola „Olimpijczyk”.
3. Uprawnienia Rodzica:
Rodzic ma w szczególności prawo do:
a) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
b) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
c)uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
d) pomocy w kontaktach ze specjalistami, zatrudnionymi w przedszkolu
e) konsultacji indywidualnych( w mirę możliwości kadrowych) prowadzonych z inicjatywy nauczycieli
lub Rodzica,
f)uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z
udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny,
g) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola.
h) dobrowolnego odpłatnego ubezpieczenia dziecka uczęszczającego na zajęcia
4. Uprawnienia Przedszkola:
- Przedszkole może rozwiązać Umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez Rodzica przepisów niniejszej Umowy,
b)nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia placówce przyczyn tej nieobecności,
c) gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę personelowi lub stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych dzieci;
d) gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem a Rodzicem dziecka w kwestii rozwiązywania
problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
e) zatajania przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającej prowadzenie
prawidłowego procesu wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej,
f) przy zaległościach w uiszczaniu opłat sięgających ponad 1 m-c.
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- w innych uzasadnionych przypadkach.
§4
Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej
Umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku
porozumienia stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy Sąd
Rejonowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:
Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
Formularz rekrutacyjny
Karta zgłoszenia
Oświadczenia

………………………………………………………….
PODPIS Realizatora Projektu - PRZEDSZKOLE

……………………………………….
PODPIS RODZICA
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