"lapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkalym na terenie Gminy Koturi
moiliwosci korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach
w roku szkolnym 2018/2019 "
Zalqcznik nr 1 do O!erty konkursowej

ZOBOWIJ\ZANIE OFERENTA
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. 0 finansowaniu zadan oswiatowych (Oz.U.
2017, poz. 2203 z p6zn.zm.), przyst~pujqC do otwartego konkursu ofert ogtoszonego Zarzqdzeniem
Nr 49.2018 W6jta Gminy Kotun z dnia 29 czerwca 2018 roku
I. Sktadam zobowiqzanie do przestrzegania warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 17 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy,
a mianowicie:
1) czas bezptatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu dla dziecka obj~tego ofertq, nie
b~dzie

kr6tszy nii pi~e godzin dziennie;

2) optata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli optata za nauczanie, wychowanie
i opiek~ w przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczajqcym czas bezptatnego nauczania wyniesie
1,00 zt za godzin~, za kaide dziecko obj~te ofertq;
3) przedszkole niepubliczne b~dzie prowadzie dokumentacj~ przebiegu nauczania, wychowania
i opieki dla dzieci obj~tych ofertq, ustalonq dla przedszkoli publicznych w rozporzqdzeniu Ministra
Edukacji Narodowej.
4) liczebnose dzieci w przedszkolu niepublicznym nie przekroczy 25 wychowank6w w oddziale;
5) przedszkole niepubliczne zapewni wychowankom obj~tym ofertq pomoc psychologiczno 
pedagogicznq zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt. 5 cytowanej wczesniej
ustawy:
6) przedszkole b~dzie stosowae zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, okreslone
w ustawie - Prawo Oswiatowe.
II. Ponadto oswiadczam, ie zobowiqzuj~ si~ do przestrzegania standard6w obowiqzujqcych
w przedszkolach publicznych, wymienionych w Ogtoszeniu oraz ofercie konkursowej, a szczeg61nie :

1) zapewniena moiliwosci korzystania z ustug swiadczonych przez przedszkole w godzinach
co najmniej od 7.00 do 17.00;

2) realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. od 8.00 do 13.00 (czas
bezptatnego nauczania dziecka w przedszkolu);
3) prowadzenia w czasie poza realizacjq podstawy programowej zaj~e dodatkowych,
kt6rych rodzaj i tygodniowy wymiar powinien bye toisamy jak w przedszkolach publicznych. Zaj~cia
te bed q realizowane w ramach optaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0 kt6rej mowa
w ust. I pkt 2.
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(czytelny/-e podpis/-y osoby/6b upowainionej/-ych
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