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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Projektu 
 

UMOWA O WSPÓŁPRACY 

 

 

Zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy Gminą Trzebiatów z siedzibą w Urzędzie Miejskim  

w Trzebiatowie ul. Rynek 1 reprezentowaną przez Józefa Domańskiego – Burmistrza Trzebiatowa  

a 

Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka 

1. ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) seria i numer dowodu osobistego) 

2. ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) seria i numer dowodu osobistego) 

 

na świadczenie bezpłatnych usług w Publicznym Przedszkolu w Trzebiatowie przy ul. Waryńskiego 7 

dla 

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

(imię i nazwisko dziecka oraz PESEL) 

§1 

1. Umowa zostaje zawarta od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. Nowa grupa przedszkolna  

funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. 

2. Do nowej grupy przedszkolnej bezpłatnie uczęszczają dzieci z rocznika 2014. 

3. Dzienny czas pracy Oddziału Przedszkolnego obejmuje godziny od 7.00 do 15.30 .   

4. Oddział Przedszkolny funkcjonuje w następujące dni tygodnia: poniedziałek – piątek.  

5. Oddział Przedszkolny prowadzi bezpłatne dożywianie dzieci. 

6.  Oddział Przedszkolny prowadzi bezpłatne zajęcia dodatkowe: zajęcia specjalistyczne 

logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – gimnastyka korekcyjna; zajęcia 

dodatkowe edukacyjne (badawczo-przyrodnicze); zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-

emocjonalne; zajęcia dodatkowe językowe; zajęcia dodatkowe matematyczne; zajęcia 

dodatkowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju  
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§2 

RODZICE 

1. Rodzice zapisując dziecko do Oddziału Przedszkolnego wypełniają „Kartę zgłoszenia dziecka”. 

2. W celu jak najlepszego poznania i edukacji dziecka, rodzice dostarczają nauczycielowi 

Oddziału Przedszkolnego informacje dotyczące zdrowia fizycznego, problemów 

wychowawczych i rozwojowych, niezbędnych do prawidłowej pracy edukacyjnej z dzieckiem. 

Dostarczone informacje o dziecku są poufne i będą wykorzystywane przez nauczyciela tylko do 

uzgodnionej z rodzicami pracy z dzieckiem. 

3. Rodzice mają prawo otrzymywać wsparcie ze strony nauczyciela, logopedy – kiedy 

funkcjonowanie dziecka budzi ich niepokój. 

4. Rodzice i opiekunowie wraz z nauczycielem tworzą wspólnotę, która dba o Oddział 

Przedszkolny i promuje jego działalność, zapewniając dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju. 

5. Rodzice dziecka mają prawo w każdym czasie uczestniczyć w zajęciach Oddziału 

Przedszkolnego, zarówno w charakterze obserwatora jak i uczestnika zajęć pod kierunkiem 

nauczyciela. 

6. Rodzice i opiekunowie mają prawo zgłaszać nauczycielowi wszelkie uwagi o pracy Oddziału 

Przedszkolnego. 

7. Rodzice w miarę możliwości biorą aktywny i czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach  

w Oddziale Przedszkolnym. 

8. Rodzice przebywający podczas zajęć w Oddziale Przedszkolnym nie krytykują innych dzieci, 

rodziców ani nauczyciela. 

9. Dziecko nie będzie wydawane osobie której zachowanie  budzi niepokój nauczyciela o 

bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. W takim wypadku nauczyciel powiadomi innego, 

upoważnionego opiekuna o zaistniałej sytuacji oraz poprosi o odebranie dziecka. 

§3 

NAUCZYCIEL 

1. Nauczyciel informuje na bieżąco rodziców o dyspozycji dziecka. 

2. Na bieżąco informuje  rodziców o tematach zajęć w Oddziale Przedszkolnym. 

3. Nauczyciel organizuje co najmniej raz na pół roku spotkanie z rodzicami. 
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§4 

DZIECKO 

1. W trakcie pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym udział dziecka w zabawach i zajęciach 

jest dobrowolny. 

2. Dzieci chore powinny zostawać w domu i nie uczestniczyć w zajęciach. 

3. Dziecko powinno mieć ubranie i obuwie, umożliwiające nieskrępowany udział w zajęciach oraz 

ubranie dodatkowe na wypadek zabrudzenia, zamoczenia itp. 

§5 

 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z co najmniej 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem, ze skutkiem jej rozwiązania na koniec miesiąca. 

§6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§7 

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

 

 

 

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

                          miejscowość, data                                                               Burmistrz Trzebiatowa 

 

 

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

                          miejscowość, data                       podpisy rodziców / prawnych opiekunów                                                                                                                                                                                              


