
 

   
 

 Projekt jest współfinansowany przez UE ze  środków EFS  oraz 

budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 

Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej   

 
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PROJEKTU 

"Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku 

do 6 lat " o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19 
realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.3  Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

§ 1 

Definicje 
1. Użyte w regulaminie słowa oznaczają: 
Organizator – Reven Art Michał Cieślik z siedzibą przy ul. św. Józefa 20A/36, 44-200 Rybnik, NIP: 
6422971060, REGON: 242621660; 
Projekt – rozumie się przez to Projekt pn.: "Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat " o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-
02BA/19; 

a. Biuro Projektu – ul.  św. Józefa 20A/36, 44-200 Rybnik.
b. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie; 
c. Uczestnik projektu – rozumie się przez to dziecko zakwalifikowane do uczestnictwa 

w Projekcie; 
d. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 
e. Regulamin – niniejszy regulamin rekrutacji dzieci do projektu pn "Przedszkole Małych 

Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat " o numerze 
nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19; 

f. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,  
40-037 Katowice. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i procesu rekrutacji do projektu pn.: "Przedszkole 

Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat” o 
numerze nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19; współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, 
Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 
konkurs. 

2. Projekt jest realizowany przez Reven Art  z siedzibą przy ul. św. Józefa 20A/36, 44-200 Rybnik, 
NIP: 6422971060,, REGON: 242621660; 

3. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są: 
a. w Biurze Projektu; 
b. na stronie internetowej Przedszkola: www.przedszkole.it 
c. pod adresem e-mail: kontakt@przedszkole.it 

d. telefonicznie pod numerem: 883 944 399 
4. Każdy kandydat (a później Uczestnik Projektu) jest zobowiązany/a do zapoznania się  

z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego zapisów. 
 

 

mailto:kontakt@przedszkole.it
tel:+48883944399
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§ 3 

Informacje o projekcie 

1. Projekt pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie  
i utrzymanie w okresie 01.05.2020 r. – 30.09.2021 r. 50 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w 
tym dla dzieci z niepełnosprawnością na terenie Rybnika.  

2. W ramach projektu utworzonych zostanie 50 miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 
3 do 6 lat w tym dla dzieci z niepełno sprawnościami, pochodzących z różnych środowisk oraz 
zwiększenie ilości miejsc edukacji elementarnej.   

3. Projekt jest realizowany od 01.05.2020 r. do 30.09.2021r. w tym: 
a. wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 01.05.2020 do 30.09.2020) 
b. opieka nad dziećmi (od 01.10.2020- do 30.09.2021 r.) 

4. Grupę docelową w projekcie stanowi 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym co najmniej 3 dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego,  które zostaną objęte opieką 
przedszkolną w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 

5. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem 

ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia udziału w Projekcie. 
 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać wyłącznie osoba, która złoży wypełniony i własnoręcznie 
podpisany Formularz zgłoszeniowy w wymaganej formie i terminie.  

2. Do uczestnictwa w projekcie wybierane będą dzieci zgodnie z następującymi kryteriami:  
a. kryterium dostępu do projektu: 

- zamieszkanie uczestnika na terenie Rybnika, 
Na podstawie zgłoszeń zostanie stworzona lista podstawowa obejmująca 50 dzieci oraz lista 
rezerwowa z m.in. 15 kolejnymi, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się na listę 
podstawową. 

3. Każdy Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać punkty za spełnienie dodatkowych 
kryteriów, tj.: 
- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 3 pkt., 
- dzieci rodziców samotnych lub przebywające w rodzinach zastępczych 2 pkt., 
- pozostałe dzieci – 1 pkt., 

4. W przypadku niskiego zainteresowania uczestnictwem i nieuzbierania min. 50 zgłoszeń, zostaną 
podjęte wzmożone działania zaradcze polegające na rekrutacji do Projektu innych dzieci z terenu 
woj. śląskiego wraz z poszerzonymi działaniami promocyjnymi. 

 

§ 5 
Rekrutacja 

1. Rekrutacja przebiegać będzie z poszanowaniem równości szans, w tym równości płci.  
2. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym począwszy od 01.05.2020 r.  
3. Przebieg rekrutacji do udziału w projekcie obejmował będzie następujące etapy:   

a) nabór do projektu – akcja promocyjno-informacyjna i zbieranie formularzy zgłoszeniowych. 
b) utworzenie list podstawowych i list rezerwowych, 
c) podpisanie dokumentów – umowy i deklaracje uczestnictwa. 

4. Zgłoszenie do Projektu odbywa się na podstawie złożenia Formularza zgłoszeniowego 
dostępnego: 
na stronie internetowej Organizatora: www.przedszkole.it 

− w siedzibie przedszkola przy ul. Żorskiej 335, 44-200 Rybnik; 
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Formularz zgłoszeniowy można składać : 
− osobiście w siedzibie przedszkola przy ul. Żorskiej 335, – po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;  
− za pośrednictwem poczty/firm kurierskich na adres: ul. Św. Józefa 20A/36, 44-200 Rybnik . 

5. Procedura rekrutacji: 
a. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  
b. Weryfikacja poprawności wypełnienia złożonych Formularzy – osoba przyjmująca zgłoszenie 

dokona weryfikacji formalnej, tj. sprawdzi czy Formularz zgłoszeniowy został wypełniony 
 w sposób prawidłowy, podpisany i opatrzony datą wypełnienia, następnie zostanie mu nadany 
numer identyfikacyjny. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w Formularzu osoba 
go przyjmująca: 

− poinformuje osobiście osobę składającą bezpośrednio  po sprawdzeniu Formularza – 
jeżeli Formularz złożono osobiście; 

− skontaktuje się w sposób zgodny z zadeklarowanym przez daną osobę w Formularzu – 
jeżeli został złożony za pośrednictwem poczty/firm kurierskich; 

− pozostawi Formularz w dokumentacji Projektu bez poinformowania osoby 
zgłaszającej w przypadku, gdy został on złożony za pośrednictwem poczty/ firm 
kurierskich i nie wskazano w nim danych kontaktowych; 

c. Podział Kandydatów według kategorii uczestników  
d. Utworzenie listy podstawowej na podstawie zgłoszeń, według przyjętych kryteriów wyboru 
e. Ogłoszenie wyników rekrutacji do Projektu 
f. Stworzenie listy rezerwowej osób, które nie zostały zakwalifikowane do Projektu, z której 

będą rekrutowane osoby zgodnie z hierarchią kryteriów wyboru  największą liczbą punktów  
w ramach danej kategorii, gdy zwolni się miejsce w Projekcie.  

g. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą powiadomione o tym w sposób zadeklarowany  
w Formularzu zgłoszeniowym; 

h. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 
6. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zobowiązane są dostarczyć  

w terminie do 10 dni od powzięcia informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie 
do siedziby Przedszkola niezbędne dokumenty ich dotyczące, wyszczególnione w Formularzu 
zgłoszeniowym, tj.: 
a. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka*1 

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, by stać się Uczestnikami Projektu, 
będą zobowiązane także do podpisania Deklaracji uczestnictwa, Oświadczenie uczestnika 
projektu, Ankiety z danymi do Formularza PEFS oraz Umowy. 

8. W przypadku niezłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6 a,b oraz ust. 7 
uznaje się, że osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zrezygnowała z uczestnictwa w nim. 
Osoba taka zostaje skreślona z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, a jej miejsce 
zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej. 
 

9. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi, przechowywane będą  
w archiwum dokumentacji projektu, zlokalizowanym w siedzibie Przedszkola w sposób 
zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo minimum do dnia 31 grudnia 2028 roku. 

 

 
___________________________________ 
* dokument należy dostarczyć wyłącznie, jeżeli dotyczy 
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§ 6 
Komisja Rekrutacyjna 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą:   
a. ………….  - Organ prowadzący/ Dyrektor Przedszkola 
b. …………. – Partner projektu/ pracownik Przedszkola 

2. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą zwoływane na bieżąco w przypadku uzbierania 
odpowiedniej liczby formularzy zgłoszeniowych.  

3. Zespół Rekrutacyjny decyduje o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie w oparciu 
o niniejszy Regulamin.   

 

§ 7 

Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie oraz rozwiązanie umowy 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie na skutek ważnych zdarzeń losowych 
lub z przyczyn osobistych. 

2. Uczestnik Projektu, który chce zrezygnować z udziału w Projekcie zobowiązany jest do złożenia 
w formie pisemnej Oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie z zachowaniem 
miesięcznego terminu wypowiedzenia umowy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika w przypadku: 
a. Istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i/lub Umowy 

uczestnictwa; 
b. Nieuiszczenia comiesięcznej opłaty w terminie, co w konsekwencji skutkuje 

wypowiedzeniem umowy; 
c. Podania nieprawdziwych danych w złożonych dokumentach. 

4. Wykluczenie, o którym mowa w § 7 ust. 3 skutkuje: 
a. Rozwiązaniem Umowy uczestnictwa w projekcie: "Przedszkole Małych Inżynierów 

szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat” o numerze nr 
WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19; bez wypowiedzenia oraz 

b. Koniecznością pokrycia przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 100% kosztów 
(koszt czesnego) poniesionych przez Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w 
Projekcie (od dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa do dnia powzięcia przez 
Organizatora informacji o zaistnieniu w/w sytuacji) wraz z odsetkami w wysokości 
określonej przez Instytucję Zarządzająca. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku 
rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą. 

 

Postanowienia końcowe 

§10 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu rekrutacji. 
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Załączniki: 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego. 
2. Wzór umowy uczestnictwa. 



 

   
 
  Projekt jest współfinansowany przez UE ze  środków EFS  oraz 

budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 

Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
 

 

"Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 

2,5 roku do 6 lat " o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19 
 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. 
 
 

Data wpływu formularza: _______________________________  
 
Numer rekrutacyjny formularza: _______________________________ 
 
Podpis osoby przyjmującej: _______________________________ 

 
 

 

CZĘŚĆ A. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ - OPIEKUN UCZESTNIKA 
 

 
A.1. Dane podstawowe 

Imię (Imiona)  

Nazwisko    

PESEL     

Adres zamieszkania 

 
Ulica: _____________________________________________________ 
 
Nr domu: ____________ Nr lokalu: _____________ 
 
Miejscowość: _______________________________________________ 
 
Kod pocztowy: _______ - __________________ 

Adres do korespondencji 
(podać, jeśli inny niż adres 
zamieszkania) 

 
Ulica: _____________________________________________________ 
 

     
Nr domu: _____________ Nr lokalu: _____________ 
 
Miejscowość: _______________________________________________ 
 
Kod pocztowy: _______ - __________________ 

A.2. Dane kontaktowe 

Numer telefonu  
Adres e-mail  

 



 
 

 
 

CZĘŚĆ B. DANE DZIECKA - UCZESTNIKA 
 

 

B.1. Dane podstawowe 

Imię (Imiona)  
Nazwisko    
PESEL     
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia    

Adres zamieszkania 

 
Ulica: _____________________________________________________ 

    
Nr domu: _____________ Nr lokalu: _____________ 
 
Miejscowość: _______________________________________________ 
 
Kod pocztowy: _______ - __________________ 

B.2. Inne informacje 
Rodzaj  niepełnosprawności  
 
 
 
 
 

   ❑ Nie dotyczy 
 
   ❑ Orzeczenie o niepełnosprawności 
 
   ❑ Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
o kształceniu specjalnym dziecka    

Inne (np. alergie, choroby, orzeczenie z poradni 
pedagogiczno-psychologicznej) 

 

Szczególna sytuacja rodzinna 

❑ Nie dotyczy 
 
❑ Dziecko rodzica samotnego 
 
❑ Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej 
 

 
W przypadku przyjęcia mnie do Projektu zobowiązuję się do:  

1. Przestrzegania postanowień określonych w Regulaminie rekrutacji do Projektu pn.: "Przedszkole Małych 

Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat " 

2.  Podawania do wiadomości Organizatora jakichkolwiek zmian w podanych powyżej informacjach. 
3. Dostarczenia dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji, w tym m.in.: 

− zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności dziecka* 
− orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym dziecka* 

______________________________ 
 
* dokument należy dostarczyć wyłącznie, jeżeli dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą 
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, w celach: 
1) niezbędnych do realizacji projektu "Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans 

edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat " i prowadzenia dokumentacji z nim związanej, 
2) związanych rekrutacją, monitoringiem i kontrolą projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.. 
3) kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach dotyczących projektu.  
Oświadczam, że sprawuję opiekę nad dzieckiem (dziecko nie przebywa w placówce opieki całodobowej).  
Udzielenie zgody stanowi warunek uczestnictwa w projekcie.  
 
____________________                                                       __________________________________ 
Data                                                                                                                                Podpis 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą 
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice w celach:  
1) niezbędnych do realizacji projektu "Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans 

edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat " i prowadzenia dokumentacji z nim związanej, 
2) związanych rekrutacją, monitoringiem i kontrolą projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. 
Udzielenie zgody stanowi warunek uczestnictwa w projekcie.  
 
____________________                                                       __________________________________ 
Data                                                                                                                                Podpis 
 
Ja, niżej podpisany/na, pouczony/na o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu Karnego1 
oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej deklaracji informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
oraz, że zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w projekcie "Przedszkole Małych Inżynierów szansą na 

wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat ". 

 
____________________                                                       __________________________________ 
Data                                                                                                                                Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Art. 233 §1: Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2: Warunkiem 

odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego 

o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 



 

   

 

 

 

 Projekt jest współfinansowany przez UE ze  środków EFS  oraz 

budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 

Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej  

 

 
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

"Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku 

do 6 lat " o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 

11.1.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

zawarta w Rybniku dnia _______________________ pomiędzy:  

Reven Art. Michał Cieślik 

z siedzibą w Rybniku, ul. św. Józefa 20A/36 

NIP: 6422971060, REGON: 242621660 

reprezentowaną przez Pana Michała Cieślika, zwanym dalej "Organizatorem" 

a 

Rodzicem/opiekunem prawnym:__________________________________________ 

zam. w __________________________________________ 

ul. _____________________________ nr domu __________ nr lokalu __________ 

PESEL (rodzica/opiekuna) _____________________________ 

zwaną/ym dalej "Opiekunem uczestnika"  

o świadczenie usług przedszkolnych na rzecz Uczestnika: 

(imię i nazwisko dziecka) ______________________________ 

 

 

§1 

Definicje 

1. Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, że określone poniżej pojęcia oznaczają:  

1) Instytucja Zarządzająca (IZ) – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

2) Organizator – Reven Art. Michał Cieślik z siedzibą przy ul. św. Józefa 20A/36, 44-200 Rybnik, 

NIP: 6422971060, REGON: 242621660 

3) Uczestnik –  osoba, która zostanie objęta wsparciem w ramach Projektu. 

4) Opiekun uczestnika - Rodzic/opiekun prawny Uczestnika 

5) Strony Umowy – Organizator oraz Opiekun uczestnika  

6) Dzień – dzień roboczy. 

7) Umowa o dofinansowanie  –  oznacza umowę, która została zawarta pomiędzy Organizatorem 

a Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) w związku z przyjęciem do realizacji Wniosku 

o dofinansowanie o nr WND-RPSL. 11.01.03-24-02BA/19. 

8) Projekt – oznacza projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, pn. „Przedszkole Małych Inżynierów szansą 

na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat "  o numerze WND-RPSL11.01.03-

24-02BA/19. 

9) Załącznik – wymagane dokumenty stanowiące integralną część umowy. 

10) Przedszkole – Przedszkole Małych Talentów z siedzibą przy ul. Żorskiej 335 w Rybniku. 

11)  Wkład własny – wkład finansowy w wysokości 15% całkowitej wartości Projektu pokrywany ze 

środków prywatnych – w tym przypadku z opłat wnoszonych przez Uczestników. 

12)  Obiad i 2 śniadanie – wydatek poza projektowy, opłacany ze środków Opiekuna uczestnika. 

 

 



 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia Uczestnikowi, tj. podniesienie poziomu edukacji 

przedszkolnej, poprzez objęcie opieką przedszkolną Uczestnika: 

(imię i nazwisko) ____________________________ 

(data urodzenia) ____________________________ 

(PESEL) __________________________________ 

2. Wsparcie dla Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 świadczone będzie w przedszkolu 

prowadzonym przez Organizatora, utworzonym w ramach Projektu. 

 

§ 3 

Okres udzielania wsparcia 

1. Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 będzie udzielane: 

      od ____________________________ tj.: od 1-go dnia uczęszczania Dziecka do przedszkola 

      do dnia ___________________________1, określonego jako: 

− ostatni dzień uczęszczania Uczestnika do przedszkola w Oświadczeniu o rezygnacji  

z uczestnictwa  w Projekcie lub 

− ostatni dzień uczęszczania Uczestnika do przedszkola w Wypowiedzeniu Umowy przez 

Organizatora. 

 

§4   

Opłaty 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości  280zł 

(słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100 groszy) płatne z góry do 10 dnia każdego 

miesiąca. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowego w 

wysokości 100zł (słownie: stu złotych, 00/100 groszy) płatne do 10 dnia od podpisania 

umowy. 

3. Za datę zapłaty ww. opłat przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora. 

4. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek Organizatora:  
ING Bank Śląski: 60 1050 1344 1000 0097 2330 7634 

5. Opłaty są pobierane z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w Projekcie. 

6. Pozostałe koszty uczestnictwa Dziecka w przedszkolu (poza obiadami i 2 śniadaniem)  

pokrywane są ze środków uzyskanych przez Organizatora w ramach Projektu. 

7. Brak wpłaty w terminie skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w Projekcie  

i w konsekwencji wypowiedzeniem umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

8. Wysokość comiesięcznej opłaty określonej w § 4 ust. 1 może ulec zmianie. 

 

§5  

Opłaty za obiad 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wnoszenia comiesięcznej opłaty za zamówione posiłki 

w danym miesiącu (obiady i drugie śniadania) 

2. Wysokość opłaty będzie iloczynem zamówionych obiadów i drugich śniadań w danym 

miesiącu dla 1 Uczestnika x 8zł/obiad (słownie: osiem złotych, 00/100 groszy) plus x  0,5zł/ 

drugie śniadanie (słownie: 50/100 groszy) podawana do 5-ego dnia kolejnego miesiąca na 

podstawie listy obecności Uczestnika w przedszkolu. 

3. Opłatę miesięczną za obiady Uczestnika dokonuje się przelewem na rachunek Organizatora 

do 10 dnia kolejnego miesiąca.  
ING Bank Śląski: 03 1050 1344 1000 0097 0175 4096 

 
1 Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia udziału w Projekcie 
 

 
 



 

Opłata podliczana jest z końcem miesiąca za dany miesiąc i jest podawana do informacji 

rodziców za pomocą wiadomości sms. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora. 

5. Opłaty są pobierane z przeznaczeniem na pokrycie kosztu obiadu będącego wydatkiem poza 

Projektem. 

6. Brak wpłaty w terminie skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w Projekcie  

i w konsekwencji wypowiedzeniem umowy. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rozliczenie z tytułu obiadów nastąpi z ostatnim 

dniem udziału w projekcie. 

8. W razie nieobecności dziecka w Przedszkolu rodzic jest zobowiązany poinformować do 

godziny 7:30 dyrektora za pomocą wiadomości sms na numer telefonu: 883 944 399 o 

nieobecności dziecka w celu nie naliczania opłaty za drugie śniadanie oraz obiad w danym 

dniu. W przypadku gdy rodzic nie poinformuje o nieobecności dziecka posiłki zostaną 

zamówione, a rodzic będzie zobowiązany do uiszczenia płatności za nie. 

9. Wysokość opłaty za 1 obiad i za 1 drugie śniadanie określonej w § 5 ust. 2 może ulec zmianie. 

 

§ 6  

Oświadczenia i zobowiązania Uczestnika  

1. Opiekun uczestnika oświadcza, iż: 

1) Zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji do Projektu pn. „Przedszkole Małych Inżynierów 

szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat "   i zobowiązuje się do 

jego przestrzegania; 

2) W dniu podpisania niniejszej Umowy Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie, 

określone w § 4 Regulaminu rekrutacji do Projektu; 

3) Przyjmuje do wiadomości, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego  na lata 2014 – 2020, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. 

4) Zapoznał się z regulaminem Przedszkola oraz jego statutem dostępnym na stronie 

www.przedszkole.it  

2. Opiekun uczestnika zobowiązuje się do: 

5) Niezwłocznego (w terminie do 5 dni) poinformowania na piśmie Organizatora o każdej 

zmianie danych podanych w złożonych dokumentach, w tym do złożenia zaktualizowanych 

dokumentów na żądanie Organizatora w terminie i formie przez niego wskazanej; 

6) Oddawania pod opiekę wyłącznie zdrowego Uczestnika 

7) Osobistego odbioru Uczestnika lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną 

8) Złożenia dokumentów wyszczególnionych w Formularzu zgłoszeniowym, tj.: 

− zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub opinii  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

w terminie do 10 dni od powzięcia informacji o zakwalifikowaniu do udziału  

w Projekcie. 

 

§ 7 

Oświadczenia i zobowiązania Organizatora 

1. Organizator oświadcza, iż Uczestnik (jako Kandydat) został zakwalifikowany do udziału w Projekcie 

na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu rekrutacyjnym oraz pozostałych 

złożonych załącznikach. 

2. Organizator zobowiązuje się do: 

1) realizacji Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz Regulaminem rekrutacji do 

Projektu pn. „Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 

od 2,5 roku do 6 lat "  o numerze WND-RPSL11.01.03-24-02BA/19; 

2) objęcia Uczestnika wsparciem w ramach Projektu, zgodnie z założeniami Wniosku 

o dofinansowanie oraz podpisaną Umową o dofinansowanie na okres do 12 miesięcy; 

 
 jeżeli dotyczy 

http://www.przedszkole.it/


 

3) zapewnienia wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia dodatkowe 

4) zakupu wyposażenia do pomieszczeń przedszkola; 

5) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu. 

 

§ 8 

Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie oraz rozwiązanie Umowy 

1.   Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie na skutek ważnych zdarzeń losowych 

lub z przyczyn osobistych, zgodnie z zapisami § 7 ust.1 Regulaminu rekrutacji do Projektu pn. 

„Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat 

"   o numerze WND-RPSL11.01.03-24-02BA/19; 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie,  

w przypadkach i na zasadach określonych w § 7 ust.3 i 4 Regulaminu rekrutacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia  

w przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez instytucję Zarządzającą. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku nieprzestrzegania 

niniejszej umowy, statutu lub regulaminu Przedszkola dostępnych na stronie www.przedszkole.it  

5. Opiekun uczestnika może wypowiedzieć niemniejszą umowę jedynie z zachowaniem dwu 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 9 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wynikać w 

związku z realizacją Umowy. 

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust.1, Strony ustalają 

zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Organizatora. 

3. Strony wyłączą możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Opiekuna uczestnika 

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla 

każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

________________________                                                             _____________________________     

 (Podpis Organizatora)                                           (Podpis Opiekuna prawnego uczestnika) 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; 

2. Załącznik nr 2  Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 

3. Załącznik nr 3 Wzór Danych Uczestnika Projektu; 

http://www.przedszkole.it/
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