
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji 

na zajęcia dodatkowe 

UMOWA O WSPÓŁPRACY 

  

Zawarta w dniu ……………………….. 2019 roku pomiędzy Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim 

reprezentowanym przez Beatę Gwizdała – dyrektora Zespołu  a  Rodzicami /opiekunami 

prawnymi  dziecka 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

  

na świadczenie bezpłatnych usług w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim, 

ul. Szkolna 3, 89-430 Kamień Krajeński 

dla 

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

(imię i nazwisko dziecka oraz PESEL) 

§1 1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.  

2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu 

Krajeńskim uczęszczają na bezpłatne zajęcia dodatkowe z rytmiki. 

3. Zajęcia odbywają się wg planu ustalonego przez przedszkole, jeden raz w tygodniu w 

wymiarze 1 godziny.  

§2 RODZICE  

1. Rodzice zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego, które weźmie udział w zajęciach 

dodatkowych, wypełniają następujące dokumenty: Deklarację udziału w projekcie, Kartę 

zgłoszenia dziecka na zajęcia dodatkowe, Oświadczenie uczestnika projektu oraz Zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku. 

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

oddziału przedszkolnego prowadzonych w ramach projektu, zarówno w charakterze 

obserwatora jak i uczestnika zajęć pod kierunkiem nauczyciela. 

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

dodatkowych oddziału przedszkolnego prowadzonych w ramach projektu. 



 
 

  

8. Rodzice przebywający podczas zajęć dodatkowych oddziału przedszkolnego 

prowadzonych w ramach projektu nie krytykują innych dzieci, rodziców ani nauczyciela.  

§3  NAUCZYCIEL  

1. Nauczyciel informuje na bieżąco rodziców o dyspozycji dziecka. 

2. Na bieżąco informuje  rodziców o tematach zajęć dodatkowych oddziału przedszkolnego 

prowadzonych w ramach projektu poprzez informacje na tablicy ogłoszeń. 

§4  DZIECKO  

1. W trakcie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym na zajęciach dodatkowych w ramach 

projektu, 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                                                           Dyrektor ZSP w Kamieniu Krajeńskim  

  

  

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

miejscowość, data                                                           podpis rodziców/prawnych opiekunów  


