
Umowa o świadczeniu usług przedszkolnych 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka" 

zawarta w dniu ………………………… w Sołonce pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……  

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego 

zwanym dalej „Rodzicem/Opiekunem prawnym” 
a 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka”, Sołonka 23, 36-043 Lubenia 
reprezentowanym przez Bożenę Bator –Prezesa i Piotra Patruś - Wiceprezesa zwanym dalej 
zwanym dalej „Przedszkolem” 

Umowa niniejsza została zawarta w ramach projektu pt. „Dodatkowe miejsca przedszkolne  
w Sołonce” RPPK.09.01.00-18-0017/18 realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Sołonka - "Solanka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych IX RPO WP 2014-2020, 
Priorytet IX Jakość edukacji  
i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

1. Umowa dotyczy przyjęcia dziecka  
imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania ……………………………………………………………...……… 
PESEL …………………………………………… 
do przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sołonce  
w ramach nowych miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w ramach 
projektu  
pn. „Dodatkowe miejsca przedszkolne w Sołonce” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020. 

2. Umowa zawarta jest na okres od 01.09.2019r. do 31.08.2020 r. 
3. Udział dziecka w wychowaniu przedszkolnym  finansowany jest w ramach projektu  

pn. „Dodatkowe miejsca przedszkolne w Sołonce”. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. W ramach udziału dziecka w wychowaniu przedszkolnym w okresie objętym umową 
zostanie dziecku zagwarantowana opieka wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza  
w godz. 8.00-13.00. 

5. Realizator projektu, na wniosek rodzica/rodziców/opiekunów prawnych zapewni 
ubezpieczenie NNW dziecka/dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu. Koszt opłaty za 
ubezpieczenie NNW ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka. 

6. Rodzic może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia.  



7. Odbiór dziecka możliwy jest przez Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka lub 
osoby upoważnione do odbioru  na podstawie upoważnienia.  

8. Rodzic ma obowiązek poinformować Przedszkole o wszelkich problemach mogących 
mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka i innych dzieci. W szczególności Rodzic ma 
obowiązek poinformować Przedszkole na piśmie o wszelkich problemach 
zdrowotnych dziecka. 

9. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza 
pomoc. Przedszkole niezwłocznie poinformuje o problemie Rodziców/Opiekunów 
prawnych na numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym jako 
kontaktowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Przedszkole nie ponosi 
odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami 
prawnymi z przyczyn leżących po stronie Rodziców/Opiekunów prawnych. 

10. Umowę sporządzono w dwóch, dwustronnych egzemplarzach, po jednej dla każdej 
ze stron.  

…..………………………..…………….                                   ……………….……..……………………    
Podpis rodzica/opiekuna prawnego    Podpis i pieczęć Stowarzyszenie  

Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka”


