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Umowa dla Rodziców 

dot. udziału dziecka w projekcie „Twoje Przedszkole w Alwerni” nr RPMP.10.01.02-12-0188/17 

Umowa nr                      /2018, zawarta w dniu                                                       w Alwerni pomiędzy: 

W3A.PL  Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Piątkowskiej 110a/1, 60-649 Poznań, NIP 7792431623, REGON 
361637 232 zwanej dalej Usługodawcą, a rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka: 

Dane matki/opiekunki prawnej Dane ojca/opiekuna prawnego 
Imię  Imię  
Nazwisko  Nazwisko  

Adres  Adres  

PESEL  PESEL  
Nr dow.osob.  Nr dow.osob.  
Nr telefonu  Nr telefonu  
Adres email  Adres email  

zwanych dalej Usługobiorcami lub Rodzicami. 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i wyżywienia w nowo 
utworzonym Oddziale Przedszkolnym, lub zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach Projektu „Twoje 
Przedszkole w Alwerni” dla dziecka w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019r.: 

Imię i nazwisko dziecka   

Data urodzenia dziecka   

PESEL dziecka   

Miejsce urodzenia dziecka   

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z podstawą programową wynikającą z odrębnych przepisów (ustawa 
dotycząca realizacji podstawy programowej w innych formach wychowania przedszkolnego), a zasady organizacji 
Przedszkola oraz rekrutacji określa statut Przedszkola (do wglądu w placówce oraz na stronie internetowej 
przedszkola). 

§ 2 
Przedszkole „Twoje Przedszkole w Alwerni” jest czynne od poniedziałku do piątku w okresie od 01.09.2018 r. do 
31.08.2019r. w dni robocze w godzinach od 6:30 do 16:00. 

§ 3 
Usługi wymienione w §1 niniejszej umowy świadczone w Przedszkolu realizowane w ramach projektu „Twoje 
Przedszkole w Alwerni” są nieodpłatne. Projekt jest realizowany przez W3A.PL Spółka z o.o. w partnerstwie z 
Gminą Alwernia, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 
10. Wiedza i kompetencje, Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne -ZIT 

 
§ 4 

Prawo do odbioru dziecka mają Rodzice lub osoby upoważnione z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających 
pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoby będące w stanie nietrzeźwym. Rodzice zobowiązują się 
odbierać dziecko najpóźniej do godz. 16:00. W przypadku odbioru dziecka po godzinie 16:00 naliczana jest opłata 
karna w wysokości 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 
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§ 5 
Przedszkole „Twoje Przedszkole w Alwerni”  zobowiązuje się jako Usługodawca do zapewnienia dziecku: 

1. Opieki dydaktyczno-wychowawczej; 
2. Zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej; 
3. Organizowania okresowych spotkań Rodziców z kadrą pedagogiczną; 
4. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć;, 
5. W razie wypadku udzielenia niezbędnej pomocy i natychmiastowego zawiadomienia Rodziców; 
6. Wyżywienia dziecka.  
7. Indywidualnego ubezpieczenia dla dziecka na życzenie i koszt rodziców/opiekunów  w wysokości około 

50 zł  
 

§ 7 
Rodzice jako Usługobiorca zobowiązują się do: 

1. Wypełnienia KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DOTYCZĄCEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Twoje 
Przedszkole w Alwerni”, który stanowi dokument wewnętrzny Przedszkola. 

2. Współpracy z oddziałami przedszkolnymi w procesie edukacji i wychowania dziecka. 
3. Przyprowadzania dziecka w godzinach od 06:30-08:00 i odbierania do godziny 16:00. 
4. Przyprowadzania do Przedszkola dziecka zdrowego. 
5. Przestrzegania zarządzeń Przedszkola w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci 

uczęszczających do placówki. 
§ 8 

Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę, jeżeli: 
1. Zachowanie dziecka Usługobiorcy będzie uniemożliwiało nauczycielowi prowadzenie zajęć, lub stwarzało 

zagrożenie dla siebie, czy bezpieczeństwa innych dzieci. 
2. Zaistnieją inne przypadki uzasadnione. 

§ 9 
Przystąpienie dziecka do projektu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w całym cyklu realizacji 
projektu, tj. od 01.09.2018 do 31.08.2019. 
W przypadku przerwania udziału dziecka w projekcie z inicjatywy Rodziców, Rodzice są zobowiązani do złożenia 
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny, np. wypadek losowy, choroba, brak zaadaptowania 
się dziecka w przedszkolu. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy lub choroba, Rodzice 
zobowiązani są dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację. 
W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z projektu nie jest racjonalna bądź nie zostanie podana, Usługodawca ma 
prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. 

§ 10 
Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku polubownego rozpatrzenia 
sprawy, właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

§ 11 
Integralną częścią umowy jest statut Przedszkola „Twoje Przedszkole w Alwerni”. 

§ 12 
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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