UMOWA
„Utworzenie Przedszkola dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ISKIERKA”
zawarta w dniu ………..….. w Białymstoku
pomiędzy
Leszkiem Twarowskim, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AXON Centrum EdukacyjnoMedyczne Leszek Twarowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11/21, 15-740 Białystok,
NIP 5461192483, REGON 050653921 reprezentowaną przez
Leszka Twarowskiego – Właściciela
Zwaną w dalszej części umowy Przedszkolem
a
Rodzicem/Opiekunem prawnym
Imię/imiona …………………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko ……………………………………………………………………………………………...
zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………
legitymującym się dowodem osobistym:
seria…………………..……………..….nr……………………………………………………………..
wydanym przez ………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Rodzicem
§1
1. Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Dziecko
Imię/imiona …………………………………………………………………………………………..
Nazwisko …………………………………………………………………………………………….
Urodzona/y (data, miejscowość) …………………………………………………………
nr PESEL ……………………………………………………………………………………………….
zwaną/-ym w dalej Dzieckiem
z usług przedszkola ISKIERKA, działającego przy ul. Marczukowskiej 2B w Białymstoku w dalszej części
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umowy zwanym przedszkolem.
Przedszkole funkcjonowało będzie w ramach Projektu „Utworzenie Przedszkola dla dzieci z
autyzmem i Zespołem Aspergera ISKIERKA” współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Wsparcie w ramach Projektu kierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców –
zamieszkujących Białystok i powiat białostocki w woj. podlaskim (w rozumieniu KC). W ramach
Projektu utworzone zostanie przedszkole dla 12 dzieci (3-5-latki) z niepełnosprawnością (z diagnozą
całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzm/Zespół Aspergera i orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego).

2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Projektu, tj. od dnia …………..………. do dnia ……..……………….
3. Zapewnienie opieki nad dzieckiem w przedszkolu odbywało się będzie zgodnie z zapisami Statutu
Przedszkola oraz Regulaminu Projektu. Podpisując niniejszą umowę, Uczestnik Projektu potwierdza,
że zapoznał się ze Statutem oraz Regulaminem Projektu i wyraża zgodę na zapewnienie opieki nad
jego dzieckiem na warunkach opisanych w wymienionym dokumencie. Regulamin będzie dostępny
na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz w Biurze Projektu i stanowi załącznik do niniejszej
umowy.

4. Za korzystanie z opieki przedszkolnej będzie pobierana comiesięczna stała opłata w wysokości 300
zł. Nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty za żywienie dzieci ani za zajęcia dodatkowe. Opłata
może ulegać rewaloryzacji maksymalnie o 20%, nie częściej jednak niż raz na pół roku od daty
podpisania umowy. Płatność dokonywana będzie z góry, do piątego dnia danego miesiąca na konto
92 1160 2202 0000 0000 5877 6880 . Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień ustawowo wolny od

pracy to termin zapłaty przypada na pierwszy roboczy dzień przypadający po dniu wolnym. W
szczególnych przypadkach rodzic dziecka może ubiegać się o przesunięcie terminu wpłaty. W tym
celu należy do końca miesiąca poprzedzającego okres, na który ma być udzielona prolongata, złożyć
pisemne podanie do kierownika przedszkola. Przedszkole zastrzega, że w przypadku rezygnacji
Uczestnika z udziału w projekcie w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego nie będą zwracane
wpłacone środki.
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§2

1. Przedszkole zobowiązuje się do:
a) sprawowania opieki nad Dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojowych
b) objęcia Dziecka zajęciami o charakterze edukacyjno-wychowawczym. W ramach zajęć
dodatkowych dla dzieci planuje się:
a) zajęcia specjalistyczne i rozwijające:
-indywidualna terapia psychologiczna
- indywidualna terapia logopedyczna
- indywidualna terapia pedagogiczna
- felinoterapia
- LEGO terapia
b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
- indywidualna terapia metodą integracji sensorycznej SI
- zajęcia muzyczno-ruchowe
c) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
- trening umiejętności społecznych
d) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
- język angielski
- dziecięca matematyka
- robotyka
- zajęcia „Mały naukowiec”
- zajęcia szachowe

2. Przedszkole zapewnia Dziecku:
a) bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce i na jej terenie
b) specjalistyczną opiekę dydaktyczno-wychowawczą
c) wyżywienie w formie cateringu
d) możliwość karmienia specjalnymi posiłkami dostarczanymi przez rodziców Dziecka.

§3

1. Przedszkole ISKIERKA funkcjonuje od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
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od pracy w godzinach od 8:00 do 18:00.
§4
Rodzice zobowiązują się do:

a) przestrzegania organizacji i statutu przedszkola oraz Regulaminu Projektu
b) osobistego przyprowadzania i odprowadzania Dziecka do/z przedszkola lub pisemnego
upoważnienia do tego osoby trzeciej,
c) niezwłocznego informowania Kierownika przedszkola lub opiekuna grupy o przyczynach oraz czasie
nieobecności Dziecka,
d) informowania w formie pisemnej o rezygnacji z usług przedszkola z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia.

§5
Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem pracy i zajęć przedszkola
b) przekazywania kierownikowi przedszkola opinii na temat pracy przedszkola oraz propozycji
udoskonalenia placówki

§6

Przedszkole może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków – z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia- w przypadku gdy:
a) zostanie złożony pisemny wniosek Rodzica
b) informacje podane w karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawdą
c) z przyczyn leżących po stronie Rodziców uniemożliwiających realizację przedmiotu niniejszej
umowy przez przedszkole.
d) Braku płatności za opiekę przedszkolną.
§7

Rodzice mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w
przypadku:
a) udokumentowanego niewłaściwego sprawowania opieki nad Dzieckiem przez przedszkole,
b) niezagwarantowania Dziecku bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu,
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c) innych powodów, uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dzieckiem przez Przedszkole.

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej.
Oświadczenie woli należy złożyć w siedzibie Wnioskodawcy, ul. Antoniukowska 11/21, 15-740
Białystok.

§ 8

1. Każda zmiana niniejszej umowy, jej uzupełnienie a także wypowiedzenie wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy, Strony będą
dążyły do uzyskania konsensusu, a w przypadku braku jego uzyskania, będą one poddane
rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 11

Pani/Pan .......................................................................................................................... oświadcza, że:

1. Wszystkie informacje przez niego podane w zakresie spełniania kryteriów rekrutacyjnych,
stanowiących podstawę przyjęcia dziecka oraz zawarcia niniejszej umowy, odpowiadają stanowi
faktycznemu i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania AXON Centrum EdukacyjnoMedyczne Leszek Twarowski o każdej zmianie mającej wpływ na zapisy w dokumentach.

2. Podpisując niniejszą umowę zapoznał się z Regulaminem rekrutacji uczestników do Projektu oraz
Regulaminem i Statutem przedszkola ISKIERKA.
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3. Podpisując niniejszą umowę oświadcza, że został poinformowany, że projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie swoich danych osobowych (zgodnie
z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr. 101, poz.
926, z późn. zm.). Dane te są wprowadzane do systemu SL2014, którego celem jest gromadzenie
informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych.

5. Wyraża zgodę, aby dane były przetwarzane przez AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek
Twarowski do celów związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności z przeprowadzeniem
rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez
przedszkole z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Pośredniczącej.

6. Zna cel gromadzenia danych, został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz
możliwości ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia.

Prawdziwość danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych do przedszkola potwierdzam
własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

……………………………………..

……………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego

AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne
Leszek Twarowski
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