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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  

Funduszu Społecznego 
nr projektu RPDS.10.01.03-02-0001/19 

 
 

Zawarta w dniu ………………roku w  Gryfowie Śląskim  pomiędzy:  
  

Niepublicznym Przedszkolem Edukacyjnym „PLANETA UŚMIECHU" w Lubaniu Magdalena 
Wieczorkowska,  ul. Jeleniogórska 2,  59-800 Lubań, NIP 6131181086, REGON 022143567, zwanym w 
dalszej treści „Organizatorem Projektu”  

  
a …………………………………….…………………………… zamieszkałym   
 
zwaną w dalszej treści „Uczestnikiem”,  
 
o następującej treści:   

  
Organizator Projektu i Uczestnik zwani będą w dalszej treści łącznie „Stronami”, zaś każdy z tych 
podmiotów osobno „Stroną”. 

 
 

Preambuła  
  

Niniejsza Umowa zawarta zostaje w ramach Projektu 
„Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim” (zwaną dalej “Projekt”) współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, 
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,  
Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej -
 ZIT AJ. 
Wsparcie w ramach Projektu kierowane jest do skierowany do 80 dzieci zamieszkujących1 na 
terenie gmin miejsko – wiejskich Gryfów Śląski, Mirsk i Lubomierz. 
 
Wszelkie informacje związane z realizacja Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie  
internetowej www. przedszkole-luban.pl. 

 
 

§1 
 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika w Projekcie w następujących  formach 

wsparcia:  
 

                                                             
1 W rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
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a/ Dofinansowanie do kosztów opieki na dziećmi w wieku przedszkolnym i wyżywienia w okresie od 1 
stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku2. Dopłata rodzica/opiekuna prawnego do pobytu dziecka 
i wyżywienia wynosi 130 zł miesięcznie. 
 
b/ Sfinansowanie form dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych mających na celu rozwój 
dzieci na wczesnym etapie edukacji w tym: 

 
- zajęcia logopedyczne 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
- j. angielski 
- zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
- zajęcia indywidualne – terapeuta pedagogiczny 
- fizjoterapeuta 
- joga dla dzieci 
- taniec nowoczesny 

        - rytmika 
 

          § 2  
 

Koszty względem konkretnego dziecka finansowane są ze środków EFS przez okres nie       
dłuższy niż 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że koniec finansowania następuje w dniu 31 grudnia 
2020 roku3. 

 
                       § 3  

 
 Placówka pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00; z wyłączeniem: 

wszystkich oficjalnych dni wolnych oraz Wigilii, 2 maja, 27-31 grudnia (przerwa świąteczna), 
dniu po Święcie Bożego Ciała. Z tytułu dni wolnych placówka nie przyznaje rabatów ani 
żadnych rekompensat finansowych. Uczestnik zawierając niniejszą umowę nie zgłasza 
zastrzeżeń do tego zapisu.  

 
 
 

          § 4  
 
 1. Organizator Projektu zobowiązuje się do:   
 a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o placówkach oświatowych,  
 b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce,  
 c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb  
      rozwojowych,  
 d) organizacji zajęć wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających właściwy rozwój   
      psychomotoryczny dziecka  

                                                             
2 Termin dofinansowania do kosztów opieki nad dziećmi może ulec zmianie na skutek decyzji UMWD. 
3 Z powodu opóźnienia w otwarciu przedszkola Wnioskodawca złoży do UMWD wniosek o przedłużenie realizacji projektu do 31.12.2020 
roku.  
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 e) wspomagania wychowawczej roli rodziny,  
 f) zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  
 g) zapewnienia wyżywienia: trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy oraz  
      podwieczorek), 
  h) zapewnienia przestrzegania wymagań w zakresie ochrony informacji o dziecku i rodzicach    

oraz ochrony danych osobowych i innych uważanych za poufne, stosownie do wytycznych  
 ustawowych.  

 
§ 5 

 
Uczestnicy zobowiązują się do:   
1. zapoznania się i przestrzegania Regulaminu organizacyjnego i procedur funkcjonowania oraz 

Statutu Placówki,  
2. osobistego przyprowadzania dziecka do przedszkola i odebrania go po zakończeniu zajęć lub 

pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej, 
3. przyprowadzenia do przedszkola dziecka zdrowego i zdolnego do uczestnictwa w zajęciach, 
4. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział  

w projekcie, 
5. złożenia podpisu na liście obecności i potwierdzenia korzystania przez dziecko z oferty 

przedszkola w każdym dniu obecności dziecka w przedszkolu,  
6. systematycznego uczestniczenia dziecka w zajęciach,  
7. przestrzegania punktualności,  
8. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom    

zewnętrznym, zaangażowanym w realizację Dolnośląskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 
 

§6 
 
 

1. Dzieci uczestników projektu powinny regularnie korzystać z oferty przedszkola. 
2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi 

lub innymi uzasadnionymi przypadkami.  
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować opiekuna o 

przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.  
4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. wydłużenie 

okresu chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice /opiekunowie 
prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.  

5. Organizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco 
narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę przedszkola.  

 
§7 

 
1. Organizator projektu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej umowie. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają:  
a) decyzja Koordynatora Projektu/Dyrektora Przedszkola,  
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b) wniosek o dofinansowanie projektu,  
c) kodeks cywilny 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
4. Aktualna treść umowy dostępna jest w Biurze projektu. 
 

 
 
 
 

Miejscowość, dnia                 Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego                                                                                                                      
       

 
 
 
 
 
 
 


