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; ; Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w 5 

Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w ramach projektu pt.: 

„Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja” nr RPPK.09.01.00-

IP.01-18-024/18 dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś 

priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 

Rozwój edukacji przedszkolnej.  

 

 

UMOWA O USŁUGI EDUKACYJNE 

 

w projekcie pt.: ,, Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja”  

nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

 

Zawarta w dniu ................................., pomiędzy: 

 

1. 5-cio/10-cio* godzinnym Ośrodkiem Wychowania Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Adamówce, w Adamówce - w miejscowości Krasne, w Cieplicach, w 

Majdanie Sieniawskim* reprezentowanym przez Wójta Gminy Adamówka - Pana Edwarda 

Jarmuziewicza, zwanym w dalszej treści umowy: „Ośrodkiem Wychowania Przedszkolnego”  

a 

2. Koordynatorem Ośrodka Wychowania Przedszkolnego: Dyrektorem Szkoły Podstawowej  

w Adamówce, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cieplicach, Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Majdanie Sieniawski* - Panem/Panią ………………………………………..…….  

a 

3. Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka ……………………………………….……………  

Panem/Panią ……………………..……………………………………………………….…….. 

Zamieszkałym …………………….…………………………..................................................... 

Legitymującym się dowodem osobistym seria/nr …………………………...…………….……   

Numer PESEL …………………………….. 

Zwanym w dalszej treści umowy „Rodzicem” 

 

*właściwe podkreślić 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-

wychowawczych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego dla dziecka ……………………… 

                                                                                                                     (imię i nazwisko) 

2. Umowa niniejsza jest zawarta w ramach projektu pt.: ,,Wychowanie Przedszkolne  

u Świętego Mikołaja”, nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój 

edukacji przedszkolnej. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

§ 3 

1. Ośrodek Wychowania Przedszkolnego zobowiązuje się do: 

a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach 

wydanych na jej podstawie; 

b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu; 

c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb   

rozwojowych; 

d) wspomagania wychowawczej roli rodziny; 

e) stworzenia odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Ośrodek Wychowania Przedszkolnego zapewnia dziecku uczestnictwo  

w następujących cyklicznych dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse edukacyjne 

w edukacji przedszkolnej: 

a) język angielski; 

b) zajęcia logopedyczne 

c) gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; 

d) rytmika; 

e) zajęcia teatralne; 

3. Ośrodek Wychowania Przedszkolnego zapewnia dziecku uczestnictwo  

w następujących jednorazowych dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 

a) konkurs „Mikołajowe Śpiewanie”; 

b) teatrzyk „Powitanie Św. Mikołaja”; 

c) spotkanie tematyczne – legenda o kapliczce Św. Mikołaja w Adamówce; 

d) „Dzień dobroci” – w ramach krajowej XXIII edycji „Pól Nadziei”;  

e) spotkanie w zagrodzie ekologicznej „W międzyczasie”. 

4. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zapewniają opłacenie posiłków. 
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§ 4 

1. Rodzice zobowiązują się do: 

a) osobistego przyprowadzania dziecka do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego  

i odbierania go po zakończeniu zajęć lub pisemnego upoważnienia do tego osoby 

trzeciej – potwierdzeniem będzie każdorazowe wpisywanie się rodzica/opiekuna 

prawnego lub upoważnionej osoby trzeciej w rejestr przyjść/wyjść dziecka; 

b) przyprowadzenia do przedszkola dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć; 

c) informowania nauczyciela wychowania przedszkolnego danego oddziału  

o przyczynach nieobecności dziecka w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego 

trwającego powyżej pięciu dni; 

 

§ 5 

Ośrodek Wychowania Przedszkolnego może rozwiązać umowę i skreślić dziecko listy 

wychowanków w przypadku nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc i niezgłoszenia placówce 

przyczyn tej nieobecności. 

 

§ 6 

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej 

umowy będzie rozstrzygał Sąd Administracyjny. 

  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron oraz  

 

 

……………………….…………………..              ……………………….………………….. 

(czytelny podpis rodziców/prawych opiekunów)                     (pieczęć i podpis Wójta Gminy Adamówka) 

 

           

……………………….………………….. 

     (pieczęć i podpis Koordynatora OWP) 


