
 
 
 

            

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji do projektu 

 

Umowa o świadczenie usług w Przedszkolu w ramach projektu  

pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie”  

nr RPMP.10.01.01-12-0156/19 współfinansowanego ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 

 
zawarta w Krakowie w dniu ……………… pomiędzy: 

 

Danutą Iwańską-Fulara – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „DANI”  

Danuta Iwańska-Fulara z siedzibą przy ul. Anieli Krzywoń 4a, 31-464 Kraków,  

NIP 737-12-38-550, REGON 492760327 

zwaną dalej „Beneficjentem” 

  

a 

 

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

zamieszkałą/zamieszkałym……………………………………………………………………... 

legitymującą/cym się dowodem osobistym (seria i numer)…………………………………...... 

zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu” 

 

PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pn. „Przedszkole Montessori 

MUSZELKA w Krakowie”, o numerze RPMP.10.01.01-12-0156/19 w ramach Regionalnego  

Programu  Operacyjnego Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Oś 

Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1, z Europejskiego  

Funduszu  Społecznego. 

§ 1 

1. Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest w zakresie określonym  

w Regulaminie rekrutacji do projektu pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA 

w Krakowie” nr RPMP.10.01.01-12-0156/19 tj. zwiększenie dostępności edukacji 

przedszkolnej poprzez stworzenie nowej placówki przedszkolnej dla 40 dzieci w tym 

5 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie jej funkcjonowania oraz wsparcie 

kadry nauczycielskiej. 

2. Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

3. W ramach Projektu wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu 

w postaci opłat (czesne) pobranych od rodziców za udział dzieci w Projekcie. 

4. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej 

Umowie, Wniosku o dofinansowanie oraz w Regulaminie rekrutacji do projektu. 
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§ 2 

1. Uczestnik Projektu powierza dziecko…………………………………….(imię i nazwisko) 

………………………………..(nr PESEL), a Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia 

dziecku opieki w Przedszkolu Montessori MUSZELKA przy ul. Wielickiej 57,  

30-552 Kraków od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.07.2021 r., od poniedziałku do piątku 

z wyjątkiem świąt, innych dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6:30 do 

18:00. 

2. Umowa obowiązuje od dnia podpisania na czas określony – 12 miesięcy od dnia jej 

zawarcia. 

3. Beneficjent może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i skreślić dziecko z listy 

wychowanków w przypadku: 

a) nieprzestrzegania przez rodziców Regulaminu rekrutacji do projektu pn. „Przedszkole 

Montessori MUSZELKA w Krakowie”, 

b) zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu za okres dwóch miesięcy, 

c) nieobecności dziecka w Przedszkolu ponad miesiąc i nie zgłoszenia przyczyn tej 

nieobecności. 

§ 3 

1. W ramach umowy Beneficjent projektu zobowiązuje się do: 

a) Realizacji celów i zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w powierzonej 

grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi  

w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy 

przedszkola/planie pracy przedszkola, 

b) Sprawowania nad dzieckiem opieki w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb 

rozwojowych, 

c) Zapewnienia fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej, 

d) Zapewnienia warunków umożliwiających wspieranie rozwoju osobowości dziecka, 

e) Zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach do opieki 

nad dzieckiem w wieku przedszkolnym, 

f) Organizowania okresowych spotkań rodziców/opiekunów z kadrą, 

g) Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć, 

h) Zapewnienia dziecku wyżywienia oraz higienicznych warunków ich spożywania, 

i) Objęcia dziecka zajęciami dodatkowymi z: 

 języka angielskiego (native speaker), 

 robotyki, 

 zajęć muzycznych – muzykoterapii,  

 dogoterapii, 

 edukacji przyrodniczej,  

 „Mały chemik” (warsztaty chemiczne), 

 „Mały fizyk” (warsztaty fizyczne), 

 warsztaty bębniarskie, 

 „Zumba”-fitness dla najmłodszych, 

 spotkań z podróżnikiem, 

 nauki pływania – zajęcia na basenie, 

 zajęć terapeutycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

stwierdzonych deficytów dla dzieci z niepełnosprawnościami, które będą odbywać 

się w 2 gabinetach terapeutycznych. W skład zespołu terapeutów będą wchodzili 

psycholog, logopeda, oligofrenopedagog oraz terapeuta SI, 
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j) Zapewnienia udziału w 4 jednodniowych wycieczkach edukacyjnych do: Miasteczka 

Galicyjskiego i skansenu w Nowym Sączu, na Górę Parkowa, do Pijalni wód, deptak 

oraz muzeum zabawek w Krynicy Zdroju, Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie 

oraz Kopalni Soli w Wieliczce. 

§ 4 

1. Za korzystanie z usług Przedszkola wnoszony jest przez uczestnika wkład własny do 

projektu w wysokości 738,24 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych 24/100) 

miesięcznie, w okresie podanym w § 2 pkt. 1. Z opłaty zwolniony jest Uczestnik 

projektu w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. 
2. Wpłaty dokonywane będą z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, 

przelewem na rachunek bankowy BGŻ BNP PARIBAS o nr 57 1600 1039 1847 9234 

0000 0001. Za termin uiszczenia opłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na 

rachunek. 

3. W przypadku opóźnienia w terminie wniesienia wkładu przez Uczestnika Projektu 

Beneficjent może podjąć decyzję o naliczaniu odsetek ustawowych od opóźnienia. 

4. W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika, odpowiada on za szkodę 

poniesioną przez Beneficjenta w związku z nieukończeniem przez niego udziału  

w projekcie. Obowiązek wnoszenia wkładu do projektu, o którym mowa z ust. l ustaje z 

końcem miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja z uczestnictwa w projekcie lub 

rozwiązanie umowy wskutek wypowiedzenia. 

5. Za przerwanie udziału  w projekcie  z  winy  uczestnika  uważa  się  rezygnację  

uczestnika z  udziału w projekcie z naruszeniem postanowień § 6, a także skreślenie 

uczestnika z listy uczestników projektu z przyczyn leżących po stronie uczestnika i przez 

niego zawinionych. 

6. W przypadku nieobecności dziecka wkład własny nie jest zwracany. 

7. Uczestnik projektu oświadcza, że spełnienia przez niego kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w projekcie. 

§ 5 

1. W ramach realizacji umowy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: podpisania 

oświadczenia o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 

6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu. 

3. Przyprowadzania do Przedszkola tylko zdrowego i zdolnego do zajęć dziecka. 

4. Niezwłocznego zawiadamiania o występujących u dziecka zatruciach pokarmowych, 

chorobach zakaźnych lub innych ważnych informacji dotyczących sytuacji rodzinno-

bytowej dziecka. 

5. Zapoznania się i przestrzegania statutu, regulaminów oraz procedur obowiązujących  

w Przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu rekrutacji do projektu  

pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie”. 

6. Osobistego przyprowadzania dziecka do Przedszkola i odbierania go po zakończeniu 

zajęć lub pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej-pełnoletniej. Pracownik 

Przedszkola jest upoważniony do każdorazowego zweryfikowania tożsamości osoby, na 

podstawie dowodu osobistego lub innego dokumenty ze zdjęciem, odbierającej dziecko 

z Przedszkola. 
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7. Niezwłocznego informowania Dyrektora Przedszkola lub nauczyciela grupy  

o przyczynach oraz czasie nieobecności dziecka, w danym dniu w którym dziecko będzie 

nieobecne osobiście lub telefonicznie do godziny 8:00. 

8. Informowania o zmianach swojego statusu w stosunku do informacji zawartych  

w złożonym Formularzu zgłoszeniowym do projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu 

rekrutacji do projektu pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie”). 

9. Potwierdzania właściwymi dokumentami kwalifikowalności udziału w projekcie  

na prośbę Beneficjenta projektu. 

10. Udziału w działaniach związanych z monitoringiem rezultatów i ewaluacją projektu,  

w tym po zakończeniu udziału w nim. 

11. Współpracy z kadrą Przedszkola w procesie opieki, wychowania i edukacji dziecka. 

12. Opiekun wyraża zgodę na publikację zdjęć i nagrań z udziałem dziecka na stronie 

internetowej Przedszkola, w portalach społecznościowych oraz w środkach masowego 

przekazu w celach promocyjnych. 

§ 6 

1. Strony zgodnie ustalają, iż Beneficjent Projektu uprawniony będzie do odstąpienia od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym w m.in. następujących przypadkach: 

a) gdy Uczestnik Projektu zalega z wniesieniem wkładu własnego za jeden pełny miesiąc 

i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty ze strony Beneficjenta Projektu dłużnych 

opłat nie uiścił; 

b) rażącego nie przestrzegania zasad i przepisów zawartych w Regulaminach i Statucie 

Przedszkola pomimo uprzedniego pisemnego wezwania ze strony Beneficjenta 

Projektu do ich przestrzegania; 

c) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia placówce przyczyn 

nieobecności; 

d) podania informacji nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, w tym 

podczas rekrutacji, 

e) w sytuacji problemów z osiągnięciem wskaźników założonych w projekcie. 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 Uczestnik Projektu decyzją Beneficjenta projektu może 

zostać zobowiązany do zwrotu środków jakie w ramach Projektu zostały poniesione na 

organizację i realizację wsparcia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej. 

3. Uczestnik projektu nie ma prawa do odszkodowania za odstąpienie od umowy. 

§ 7 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, również poza sytuacjami opisanymi  

§ 6 pkt. 1, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec danego miesiąca. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zmiany są obowiązkowe, jeśli wynikają z regulacji związanych z realizacją projektu,  

w tym wynikają ze zmian prawa wspólnotowego lub krajowego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku 

możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie 

sąd właściwy dla miejsca siedziby Beneficjenta projektu. 
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§ 8 

1. Uczestnik Projektu nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią. 

2. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, dokumenty dotyczące niniejszej umowy, Strony 

będą doręczać sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji. 

3. Każda ze Stron umowy zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej Strony o każdej 

zmianie swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowiązku wszelką 

korespondencję doręczaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

4. Treść niniejszej umowy stanowi wyraz zgodnej woli Stron. Strony oświadczają  

i zapewniają się wzajem, że posiadają prawo i kompetencje do zawarcia i wykonania 

umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne ani inne zobowiązania, które 

uniemożliwiałyby Stronom czy jakiejkolwiek ze Stron jej wykonanie. 

§ 9 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż 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 Beneficjenta Projektu o każdej zmianie mającej wpływ na 

zapisy w dokumentach. 

2. Uczestnik Projektu podpisując umowę oświadcza, iż zapoznał się z Statutem 

obowiązującym w Przedszkolu. 

3. Uczestnik projektu oświadcza, że został poinformowany, iż projekt realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

oraz, że jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej  

ze stron. 

 
OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji do projektu  

pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka  

w celach związanych z realizacją niniejszej umowy przez Beneficjenta – „DANI”  Danuta Iwańska-Fulara. 

3. W przypadku podejrzenia, iż dziecko przebywające w Przedszkolu jest chore oraz braku możliwości 

skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem, wyrażam zgodę na badanie dziecka przez lekarza.  

 

 

 

..........................................      .......................................... 
     Podpis Beneficjenta      Podpis Uczestnika Projektu  
                                   rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 

 
 


