DWDz. 420.1…….2018

Umowa nr DW/……./2018
o świadczenie usług edukacyjno-opiekuńczych w ramach śródrocznego turnusu dydaktyczno-wypoczynkowego
zawarta w dniu …………….. …….. w Przemkowie
pomiędzy:
………………………...
…………………………
…………………………
………………………...
…………………….…..
reprezentowaną przez Dyrektora – ………………………….
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
Powiatem Polkowickim, NIP 692-22-74-708, reprezentowanym przez Monikę Urbaniak-Halla - Dyrektora Domu
Wczasów Dziecięcych w Przemkowie działającą na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Polkowicach
nr 188/11/10 z dnia 02 lutego 2010 r., z siedzibą w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1a.
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§1
1.

2.

Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie turnusu dydaktyczno-wypoczynkowego dla …… uczniów
………………………………… w ……………….. w terminie od ………………………. r. do ………….. r. w budynku
przy ul. Głogowska 37.
Ostateczna liczba dzieci uczestniczących w turnusie zostanie ustalona na podstawie listy uczestników przedłożonej
przez Dyrektora Szkoły.
§2

1.

2.

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia do zapewnienia opieki i usług edukacyjnych określonych
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2017 poz. 59 z poźn. zm.).
Organem prowadzącym działalność Zleceniobiorcy jest Powiat Polkowicki, a organem nadzorującym
Placówkę jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
§3

1.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie
zajęć
dydaktycznych
i
opiekuńczo-wychowawczych
dla
uczniów
ze
…………………………………………….……..w dniach od ……………. do ………………… r. na terenie ośrodka
w oparciu o programy nauczania i wychowania obowiązujące w placówce;
2) zapewnienie całodobowej opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
3) realizację programu turnusu uwzględniającego potrzeby i oczekiwania uczniów i nauczycieli Szkoły
oraz rodziców dzieci;

4) zapewnienie całodziennego wyżywienia (4 posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek,
kolacja) oraz zakwaterowania;

§4
Strony ustalają, że turnus dydaktyczno-wypoczynkowy rozpocznie się obiadem pierwszego dnia - przyjazd grupy
o godz.11:00 i zakończy się śniadaniem ostatniego dnia turnusu - wyjazd o godz.11:00.
§5
1.

2.
3.

Za pobyt na turnusie dydaktyczno-wypoczynkowym rodzice/prawni opiekunowie uczniów ponoszą odpłatność
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606), w Uchwale Nr 75/207/2016 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia
9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych
w Przemkowie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, Zarządzeniu Nr 18/2016 Dyrektora Domu Wczasów
Dziecięcych w Przemkowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby wychowanków w grupie
wychowawczej oraz wysokości opłaty za posiłki w stołówce Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
Koszt pobytu dziecka na turnusie dydaktyczno - wypoczynkowym wynosi …………. zł brutto.
Nauczyciel ponosi koszt wyżywienia w wysokości ………… zł brutto.

4.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto BS Przemków nr 20 8653 0004 0000 0000 0273 0009 w terminie
do dnia przyjazdu do Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie lub gotówką na miejscu w kasie placówki w dniu
rozpoczęcia turnusu.
§6

1.

Zleceniodawca zobowiązuje się:
1) dostarczyć listę uczestników opieczętowaną, podpisaną przez Dyrektora Szkoły zawierającą: imię
i nazwisko wychowanka oraz klasę na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu,
2) dostarczyć karty informacyjne uczestników turnusu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu,
3) zapewnić transport oraz opiekę nad uczestnikami turnusu w czasie podróży z …………………. do Domu
Wczasów Dziecięcych w Przemkowie oraz w drodze powrotnej z Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
do ………………….;
4) powiadomić Zleceniobiorcę o rezygnacji z turnusu w terminie na 14 dni przed datą rozpoczęcia planowanego
turnusu.
§7

Za ewentualne szkody na mieniu placówki spowodowane przez uczestników turnusu odpowiedzialność ponoszą rodzice
lub prawni opiekunowie dziecka.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (tj. Dz. U. 2017 poz. 59 z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606), Uchwały Nr 75/207/2016 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 9 listopada
2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie oraz
terminu i sposobu jej wnoszenia.
§ 10
Zleceniobiorca oświadcza, że dane osobowe uczniów, o których mowa w § 1 są przetwarzane zgodnie z art. 23
ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
§11
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.
§12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zleceniobiorca, a jeden
Zleceniodawca.

Zleceniodawca:

..…………………………….………………....................
(pieczątka i podpis Dyrektora)

.…………………………………….................
(pieczątka nagłówkowa Szkoły)

Zleceniobiorca:

..……………………………………...............
(pieczątka i podpis Dyrektora Placówki)

..……………………………………................
(pieczątka nagłówkowa Placówki)

