UMOWA NR RPSW.08.03.01/……./2018
dotycząca przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego utworzonego przez Gminę Kije w
ramach trwałości projektu „Trzylatek w przedszkolu”, zawarta w dniu 31 sierpnia 2018 r.
pomiędzy Gminą Kije,

reprezentowanym przez Wójta Gminy Kije Krzysztofa Słoninę,

zwanego dalej Organizatorem
a Panią/em……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
Zamieszkałą/ym ………………………………………………………………………………….............
(adres zamieszkania)
Legitymującą się dowodem osobistym seria …………… numer ………………………zwanym dalej
Rodzicem lub Prawnym Opiekunem.
Umowa dotyczy przyjęcia dziecka …………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka Beneficjenta Ostatecznego)
Urodzonego . ……………………………………..( data i miejsce urodzenia dziecka – Beneficjenta
Ostatecznego)
Zameldowanego w ………………………………………………………………( adres zameldowania )
Do Oddziału Przedszkolnego we Włoszczowicach 15, 28-404 Kije (adres Oddziału
Przedszkolnego).
§1
Użyte w Umowie zwroty oznaczają:

1. Organizator – Gmina Kije.
2. Oddział przedszkolny pn.: „Trzylatek w przedszkolu”, realizowany przez Gminę Kije w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 20142020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej
(projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Uczestnik trwałości projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych
w Regulaminie zostało zakwalifikowane do udziału, a także jego rodzic lub opiekun
prawny.
4.

Rodzic – rodzic lub opiekun
§2

Umowa zawarta jest na okres od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019roku.
§3



Organizator oferuje zajęcia edukacyjne dla dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego
we Włoszczowicach, prowadzonego przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje od
poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie od 700 do 1200 a następnie będzie
funkcjonowała świetlica przedszkolna od 1200 do 1600.

 Organizator oferuje zajęcia dodatkowe dla dzieci, które wymagają wsparcia:
- zajęcia logopedyczne –1 h w tygodniu
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne - 1 h w tygodniu
- zajęcia socjoterapeutyczne- 1 h w tygodniu
- zajęcia z rytmiki – 1 h w tygodniu
§4
Rodzic oświadcza , że znane są mu zapisy Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego
„Trzylatek w przedszkolu” i spełnia warunki tam określone.
§5
1. Rodzice zobowiązują się do niefinansowego wsparcia działań Oddziału Przedszkolnego poprzez
pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie wycieczek, uroczystości..
2. Rodzice zobowiązują się do współpracy z Organizatorem w zakresie prawidłowego funkcjonowania
Oddziału Przedszkolnego.

§6
Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć i nagrań z udziałem dzieci na stronach internetowych i w
środkach masowego przekazu w celach promocyjnych projektu.
§7
Po zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego - jego rodzic/prawny opiekun musi podpisać
niniejszą umowę, deklarację uczestnictwa oraz wszelkie wymagane dokumenty rekrutacyjne. W
przeciwnym wypadku dziecko kandydujące nie będzie mogło brać udziału w zajęciach
przedszkolnych.
§8
1. Rodzic/prawny opiekun

zobowiązuje się powiadomić Organizatora o rezygnacji dziecka w

zajęciach oddziału przedszkolnego z odpowiednim wyprzedzeniem minimum 14 dni a nauczyciela o
dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach Oddziału Przedszkolnego.
2. Dzieci są odbierane z Oddziału Przedszkolnego tylko przez osoby pełnoletnie pisemnie do tego
upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów.
§9
Rodzic lub prawny opiekun dziecka zobligowany jest do wypełnienia ankiet przeprowadzanych
podczas trwania projektu „Trzylatek w przedszkolu”.
§ 11
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu
wypowiedzenia.
§ 12
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy
o systemie oświaty wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna
Beneficjenta Ostatecznego

…........…......................................
Organizator

