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„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt ,,Bo przedszkole uczy, bawi nas – dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w 

Dzierżoniowie” jest realizowany przez „Europejską Akademię Dziecka” w Dzierżoniowie,  

ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, dla którego organem prowadzącym Daria Michalska  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś 

priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej Poddziałanie – konkursy horyzontalne.  

2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach Niepublicznego Przedszkola Europejska Akademia 

Dziecka w Dzierżoniowie. 

4. Celem głównym projektu jest upowszechnianie wychowania przedszkolnego w okresie od 

1.08.2020 do 31.07-2022 poprzez  wzrost o 30 miejsc edukacji przedszkolnej w powiecie 

dzierżoniowskim, w niepubliczny, przedszkolu Przedszkole Językowe Europejska Akademia 

Dziecka w Dzierżoniowie oraz  poprawa dostępności oferty edukacyjnej (dodatkowe zajęcia 

edukacyjne i specjalistyczne, z których skorzysta łącznie w okresie 24 miesięcy 50 dzieci) oraz 

podniesienie kwalifikacji zawodowych 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych 

w przedszkolu. Pośrednio celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy, w szczególności 

sytuacji kobiet, które po urodzeniu dziecka chciałyby powrócić na rynek pracy. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie.  

2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości płci. 

3. W projekcie założono utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji/Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami projektu mogą być:  

a) Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), 

b) Dzieci zamieszkałe na terenie powiatu dzierżoniowskiego. 

c) Każde dziecko spełniające ww. warunki może uzyskać dodatkowe punkty za: 

c1) zamieszkanie na terenach wiejskich – 15 pkt.  

c2) status rodzica/opiekuna na rynku pracy – osoba powracająca na rynek pracy po       

urodzeniu dziecka – 10 pkt, 

c3) orzeczenie o niepełnosprawności – 15 pkt. 
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2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci winni złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

a) Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do regulaminu) 

b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2 do regulaminu) 

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 do 

regulaminu) 

d) Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku (zał. nr 4 do regulaminu) 

3. W przypadku braku pełnej dokumentacji, Komisja Rekrutacyjna może wezwać rodzica / 

opiekuna prawnego do uzupełnienia braków.  

4. W przypadku nie wystarczającej liczby uczestników w projekcie, rekrutacja prowadzona będzie 

w sposób ciągły.  

5. W przypadku małej ilości zgłoszeń zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy/spotkania z 

rodzicami/opiekunami w celu zachęcenia do udziału w Projekcie. 

6. W przypadku większej liczby dzieci zostanie sporządzona lista rezerwowa.  

7. Po zakwalifikowaniu się dziecka do projektu rodzic/opiekun prawny zostaje o tym fakcie 

poinformowany.  

8. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie dziecka/dzieci z niepełnosprawnością 

zostanie przeprowadzona rozmowa z rodzicami/opiekunami prawnymi i dziećmi mająca na celu 

zdiagnozowanie potrzeb w związku z niepełnosprawnościami i zoptymalizowania wsparcia.  

9. Z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie podpisana umowa uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 4 

Formy wsparcia w projekcie skierowane bezpośrednio do dzieci 

 

1. Udział w zajęciach w ramach projektu jest płatny w wysokości 290,00 zł. 

2. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne i specjalistyczne: 

a) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, zwiększające szanse edukacyjne oraz 

wyrównujące zdiagnozowane deficyty – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- 

społeczne, w tym: 

- kinezjologia edukacyjna (1 gr.  po 30 min, 1 raz w m-cu, x 2 lata szkole) 

- edukacja polisensoryczna – wielozmysłowa (1 gr.  po 30 min, 2 raz w tyg., x 2 lata 

szkolne) 

- zajęcia logopedyczne (1 raz w tyg., x 2 godz., x 40 tyg., x 2 lata szkolne = 160 godz.) 

- warsztaty ,,Ja w otaczającym mnie świecie” ( 10 godz. na grupę, x 2 lata szkolne) 

b)  Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne , zwiększające szanse edukacyjne oraz 

wyrównujące zdiagnozowane deficyty – zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, w 

tym: 

 - taniec, w tym elementy tańca  towarzyskiego i nowoczesnego (2 gr. po 45 min., 1 raz w 

tyg.) 

 - zajęcia judo ( 1 x tydz. ( bez wakacji) 40 tyg., x 2 lata szkolne) 

 - zajęcia piłki nożnej na hali sportowej ( 1 w tyg., 40 godz., x 2 lata szkolne) 



 

„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

c)  Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne , zwiększające szanse edukacyjne oraz 

wyrównujące zdiagnozowane deficyty – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 

oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, w tym:  

 - warsztaty ,,ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów (12 zagadnień x 3 

godz. = 36 godz. na gr., x 2 lata szkolne) 

 - warsztaty ,,Wkrótce zostanę uczniem – przygotowanie do nauki w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej” ( 2 razy w tyg. po 1 godz., x 2 lata szkolne) 

 - język angielski – metoda Helen Doron 

 - dziecięca edukacja informacyjna na tabletach (1 gr. po 30 min., 2 razy w tyg., x 2 lata 

szkolne) 

 - szachy/ warcaby (1 gr. po 30 min., 1 raz w tyg., x 2 lata szkolne) 

  

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnicy Projektu mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów, pomocy 

dydaktycznych do prowadzonych zajęć. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) systematycznego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z przyjętym harmonogramem, który 

zostanie udostępniony uczestnikom. 

2) udziału w minimum 80% proponowanych zajęć w ramach Projektu,  

3. Wszelkie nieobecności powinny być usprawiedliwiane przez rodzica lub prawnego opiekuna 

(wzór usprawiedliwienia stanowi załącznik Nr 5 do regulaminu). 

4. Rodzic / opiekun prawny uczestnika Projektu jest zobowiązany do:  

a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty Uczestnik Projektu - 

wypełniania ankiet i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu jak  

i udział w procesie ewaluacji. 

b) udzielania informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zewnętrznym 

zaangażowanym w realizację Projektu. 

c) dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym 

harmonogramem. 

d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział dziecka  

w projekcie. 

e) usprawiedliwienia nieobecności spowodowanego chorobą lub innymi ważnymi sytuacjami 

losowymi. Nieobecność musi być usprawiedliwiona pisemnie przez rodzica/opiekuna 

prawnego lub zwolnieniem lekarskim. Winno być dostarczone do siedziby przedszkola 

(w terminie 7 dni od nieobecności). 

f) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania zasad i warunków w nim 

określonych. 

§ 6 
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Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z Uczestnictwa w Projekcie, rodzic/prawny opiekun dziecka, będącego 

Uczestnikiem Projektu, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, określającego 

przyczyny rezygnacji do siedziby przedszkola (załącznik Nr 6 do regulaminu). 

2. Dziecko, w imieniu którego rodzic/ prawny opiekun z ważnych powodów zrezygnował z udziału 

w Projekcie, zostaje zastąpione osobą z listy rezerwowej. 

3. Skreślenie z listy uczestnika Projektu może nastąpić w przypadku: 

1) przekroczonej 20% nieobecności bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia, 

2) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, 

3) skreślenia z listy wychowanków przedszkola,  

4) rażącego naruszenia Regulaminu Projektu   

 

Lista załączników do regulaminu: 

a) Zał. nr 1 -  Formularz zgłoszeniowy  

b) Zał. nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie  

c) Zał. nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu  

d) Zał. nr 4 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

e) Zał. nr 5 – Usprawiedliwienie nieobecności dziecka 

f) Zał.nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 

g) Zał. nr 7 – Wzór umowy uczestnictwa w projekcie 
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Zał. nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA 

 

Część I. Dane osobowe dziecka - Uczestnika Projektu 

Dane 

Uczestnika 

Imię (imiona) dziecka  

Nazwisko  

Data urodzenia (dzień–miesiąc-rok)  

Miejsce urodzenia  

Płeć (przy wybranym polu wpisać X) K M 

Wiek w chwili przystąpienia do Projektu  

PESEL  

Dane 

Adresowe 

(miejsce 

zamieszkania) 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Obszar wiejski  TAK  NIE 

Powiat  

Dane 

dodatkowe 

Czy dziecko posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności (przy wybranym polu 
wpisać X) 

TAK NIE 

Jeśli TAK proszę podać rodzaj orzeczonej 

niepełnosprawności dziecka 

 

Czy dziecko posiada opinię wydaną przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną? 

TAK NIE 

Jeśli TAK proszę podać rodzaj 

zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych 

dziecka  

 

 

Część II. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego 

Dane 

rodzica/opiekuna 

Imię (imiona)   

Nazwisko   
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prawnego 

dziecka 

PESEL   

Adres zamieszkania:  

Adres e-mail  

Nr kontaktowy:  

 Status rodzica/opiekuna na rynku pracy – 
osoba powracająca na rynek pracy po 
urodzeniu dziecka 

TAK NIE 

 
 

Oświadczam, że przedłożone dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie: „Przedszkolaku dołącz do Europejskiej Akademii 

Dziecka w Świdnicy”  

 

 

…………………………………………………  ………………………………………………………………… ………………………………………… 

   Miejscowość, data   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Projektu 
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Zał. nr 2  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………… 

                                    (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)  

 

 

deklaruję udział mojego dziecka 

w projekcie „Bo przedszkole uczy, bawi nas – dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka  

w Dzierżoniowie” realizowanym przez „Europejską Akademię Dziecka” w Dzierżoniowie  z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej –  konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. 

 

Imię i nazwisko dziecka  ………………………………………………………………………………………………………………………………………   

PESEL ……………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Powiat ………………………………………… 

 

Oświadczam, że w/w dziecko spełnia warunki kwalifikujące do udziału w niniejszym projekcie tj.: 

1) Zamieszkuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego. 
2) Wiek w chwili przystąpienia do projektu od 3 do 6 lat. 

1. W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach 
organizowanych w ramach ww. projektu i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów 
projektu. 

2. Jestem świadoma/świadomy, że obecność dziecka na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą 
nieobecności dziecka spowodowane chorobą lub wypadkami losowymi.  

3. Zapoznałam się/ zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i udziału oraz oświadczam, że dziecko spełnia 
warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział 
w projekcie są prawdziwe. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności 
rezygnacji z udziału w projekcie. 

5. Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne  
i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

 

…………………………………………………  ………………………………………………………………… ………………………………………… 

   Miejscowość, data   Czytelny podpis/podpisy opiekunów prawnych Uczestnika Projektu
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Zał. Nr 3  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej 
Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” o numerze RPDS.10.01.01-02-0048/19 (zwanym dalej 
„projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister właściwy 
ds.  rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych  
z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego  
w ramach RPO WD 2014-2020, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę 
przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.  

3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 
27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).  

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 
2014 – 2020. 

5. Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.  

6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

8. Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Zał. nr 4  

OŚWIADCZENIE 

 RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA W SPRAWIE WYKORZYSTANIA 

WIZERUNKU DZIECKA 

W PROJEKCIE 

„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka  

w Dzierżoniowie” 

 

Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna: 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania (ulica, miasto, kod): ……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  

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

Imię i nazwisko dziecka   

 

na potrzeby realizacji projektu pt. „Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej 

Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” , a szczególności nagrania, zdjęcia i wypowiedzi 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola i w innych materiałach promocyjno-

informacyjnych. 

 

 

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

              Miejscowość, data                                                   Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 



 

„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zał. nr 5  

 

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI  

NA ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU  

 

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie  

„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka  

w Dzierżoniowie” 

 

usprawiedliwiam nieobecność mojego dziecka 

 

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

Imię i nazwisko dziecka - Uczestnika projektu 

 

na zajęciach realizowanych w ramach ww. projektu”  

w dniu …………………………………………..………. z powodu  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

                  Miejscowość i data                                         Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 



 

„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zał. nr 6  

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

 

Zgodnie z § 6 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie zgłaszam rezygnację  

 

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

Imię i nazwisko dziecka Uczestnika projektu 

 

z udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu pt.  „Bo przedszkole uczy, bawi nas- 

dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie”  

z dniem …………………………………… z powodu …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  Miejscowość i data                                         Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 



 

„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zał. nr 7  

WZÓR  

UMOWY UCZESTNICTWA DZIECKA W PROJEKCIE 

 

Umowa zawarta w dniu…………………………………. w Dzierżoniowie, pomiędzy: 
 
  
Europejska Akademia Dziecka Daria Michalska z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 14, która to jest organem 
prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Dzierżoniowie 
 
zwaną dalej Organizatorem  
 
a 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres ....................................................................... 
PESEL ................................................................... 
 
Zwaną/ym dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym 
 

§1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu 
„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie”  realizowanym przez 
„Europejską Akademię Dziecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej  Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 
konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 
2020. 
 
dla dziecka: 
Imię.............................................................. 
Nazwisko...................................................... 
PESEL................................ 
na czas określony od dnia................................. do dnia zakończenia realizacji projektu, tj. do 31.07.2022 r.  
 

§2 
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wniesienia opłaty w Niepublicznym Przedszkolu Europejska 
Akademia Dziecka w Dzierżoniowie w wysokości 290 zł/m-c.  
2. Opłata wskazana w ust. 1 stanowi wkład własny do projektu.  
 

§3 
Przystąpienie dziecka do projektu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestniczenia w  
całym cyklu jego realizacji, tj. do 31.07.2022. 
 

§ 2 

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 
a) realizacji podstawy programowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. 



 

„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr 4, poz. 17 ze zmianami) przez wykwalifikowaną kadrę; 
b) warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju; 
c) bezpieczeństwa w czasie jego przebywania na terenie przedszkola; 
d) wsparcia wychowawczej roli rodziny; 
e) realizację zajęć edukacyjnych i specjalistycznych zaplanowanych w projekcie.  
 
2. Udział dziecka w zajęciach przedszkolnych finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach, których 

dziecko weźmie udział w zajęciach edukacyjnych i specjalistycznych, opisanych w Regulaminie rekrutacji i 

udziału w projekcie.  

§ 3 

1. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie może wynieść więcej niż 20 % wszystkich godzin w okresie objętym 
niniejszą umową. 

§ 4 

1. W przypadku przerwania udziału dziecka w projekcie z winy Rodziców (za wyjątkiem zdarzeń losowych i 
choroby) , Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. 
W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Rodzice zobowiązani są dołączyć do oświadczenia 
potwierdzającą ten fakt dokumentację 

§ 5 

Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Przedszkola.  

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa  

o systemie oświaty, Statut przedszkola. 

§ 7 

Usługobiorca oświadcza ,że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie 

zobowiązuje się do podania zaistniałych w czasie obowiązywania umowy zmian w tym zakresie. 

§ 8 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ,z których jeden otrzymuje 

Rodzic/opiekun ,a  drugi egzemplarz otrzymuje Organizator projektu. 

 

 

Data , podpis…………………………..                                                                                   Data , podpis………………………………     

(Rodzic/opiekun  prawny)                                                                                                               (Organizator projektu) 

 
 
 

 


