
Zarządzenie Nr ./2020

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia^.^.t'FÎè'Èô r.

w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz uchwały nr 

590/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2018r. 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30 kwietnia 2018r., poz. 2971 z późn. zm.) w sprawie regulaminu 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

oraz kryteriów' wyboru ofert.

zarządzam, co następuje:

§ 1 .1 . Ogłasza się uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu

wychowania przedszkolnego o nazwie ..Konkurs uzupełniający - Zapewnienie dzieciom w wieku

przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwości odbycia

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania 

przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu" na zasadach określonych w uchwale nr 590/2018 

Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30 kwietnia 

2018r., poz. 2971 z późn. zm.) w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór oferty na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 

do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej miasta, tablicy ogłoszeń 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Siemianowice Śląskie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się II Zastępcy Prezydenta Miasta 

Siemianowice Śląskie.

/
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Załącznik 1 i(?L
do Zarządzenia Nr ...1/2020
Prezydenta ^fiastą Siemianowice Śląskie

OGŁOSZENIE

Szczegółowe informacje o uzupełniającym otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Konkurs uzupełniający - 

zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Siemianowice 

Śląskie, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa 

do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu”.

§ 1. Rodzaj zadania:

1) Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach 

niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 oraz art. 21 

ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (jednolity tekst 

Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o finansowaniu zadań 

oświatowych”,

2) celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 

dzieciom w wieku przedszkolnym, które są mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie

i zostały zgłoszone podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, na warunkach takich jak w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości:

1) 263 393,92 zł w 2020 r.;

2) 790 181,76 zł w 2021 r.;

3) 790 181,76 zł w 2022 r.;

4) 526 787,84 zł w 2023 r.;

§ 3. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko:

1. Wysokość dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie miasta Siemianowice Śląskie 

uczęszczające do niepublicznego przedszkola wyłonionego w uzupełniającym otwartym 

konkursie ofert, będzie równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa 

w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego



w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Siemianowice Śląskie.

2. Od kwietnia 2020 r. miesięczna podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko uczęszczające 

do przedszkola prowadzonego przez miasto Siemianowice Śląskie wynosi 968,30 zł. 

Podstawowa kwota dotacji jest aktualizowana w terminach wskazanych w art. 43 ustawy z dnia 

27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., 

poz. 17 z późn.zm)

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.

2. Miejsce realizacji zadania: miasto Siemianowice Śląskie.

3. Maksymalna liczba wolnych miejsc w niepublicznych przedszkolach, które miasto 

Siemianowice Śląskie zamierza pozyskać w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - 

łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert miasto Siemianowice Śląskie zamierza pozyskać 

68 miejsc w niepublicznych przedszkolach.

4. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące niepubliczne 

przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie miasta 

Siemianowice Śląskie, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez miasto Siemianowice Śląskie.

5. Dotacja jest przyznawana na dofinansowanie realizacji zadań przez przedszkole niepubliczne 

wyłonione w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie 

z art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

6. Dotacja będzie udzielana, rozliczana i kontrolowana w trybie określonym w uchwale 

nr 88/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Siemianowice Śląskie dla publicznych

i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 4567)

7. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu, wyłonionemu w uzupełniającym 

otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki, określone w art. 17 ust. 1 lub art. 

21 ust. 1 ustawyo finansowaniu zadań oświatowych:

1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe 

(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 910), z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy nie może być krótszy niż czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miasta Siemianowic 

Śląskich dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę - 5 godzin dziennie (uchwała



Nr 542/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 

w prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w art.13 ust. 1 pkt 2 ustawy -  Prawo Oświatowe (Dz. U. Województwa 

Śląskiego z 2018 r., poz. 978);

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty 

ustalone przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich w uchwale, o której mowa 

w pkt 1;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną 

dla przedszkoli publicznych;

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nie przekraczającą maksymalnej liczby 25 

dzieci w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -  Prawo Oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. 

poz. 910);

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno ~ pedagogiczną, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (jednolity 

tekst Dz. U. z 2020r. poz. 910);

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto 
Siemianowice Śląskie, określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz ustalone przez Radę Miasta 
Siemianowic Śląskich na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

§ 5. Wymagane do przedłożenia dokumenty:

1. Oferta, podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli 

w imieniu organu prowadzącego przedszkole, która poza danymi podstawowymi zawiera:

1) informację o liczbie dzieci, jaką przedszkole planuje przyjąć w trybie rekrutacji prowadzonej 

w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na dany rok szkolny;

2) plan organizacji pracy przedszkola, w planowanym okresie realizacji zadania, w tym:

a) planowaną liczbę oddziałów i liczbę dzieci w oddziałach,

b) dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego (zał. nr 4 do oferty),

c) wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego (zał. nr 5 do oferty),



d) informację o zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach opłaty ustalonej 

na podstawie uchwały Nr 542/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 ust. 1 pkt 2 ustawy -  Prawo Oświatowe 

(Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 978),

3) informację o żywieniu dzieci, w tym cenie posiłków, formie organizacji żywienia,

4) informację o bazie lokalowej wraz z wyposażeniem i placem zabaw dla dzieci,

5) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno -  pedagogicznej, zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 

oświatowe;

6) wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe informacje o kwalifikacjach osób 

zajmujących te stanowiska;

7) imię i nazwisko osoby kierującej przedszkolem;

8) imię i nazwisko osoby pełniącej nadzór pedagogiczny w przedszkolu i jej kwalifikacje;

9) wykaz stanowisk niepedagogicznych;

10) informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania 

przedszkolnego oraz potencjale umożliwiającym wysoką jakość wykonania zadania;

2. Załączniki do oferty:

1) kopia zaświadczenia o wpisie niepublicznego przedszkola do ewidencji prowadzonej 

przez miasto Siemianowice Śląskie (zał. nr 1);

2) oświadczenie - zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 

art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (zał. nr 2 );

3) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno -  prawnych

(zał. nr 3);

4) dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego (zał. nr 4);

5) wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego (zał. nr 5).

6) oświadczenie — zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

(zał. nr 6);

7) oświadczenie — zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w uchwale 

nr 542/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: określenia



wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 

w prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w art.13 ust. 1 pkt 2 ustawy -  Prawo Oświatowe (Dz. Urz. Województwa 

Śląskiego z 2018 r., poz. 978)(zal. nr 7);

8) oświadczenie — zobowiązanie do stosowania zasad przyjmowania dzieci do publicznych 

przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego określonych 

w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (jednolity tekst Dz. U. 

z 2020 r., poz. 910) (zał. nr 8)

3. Wzór oferty zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

§ 6. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. W postępowaniu konkursowym, odrzuca się oferty, które:

1) złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu;

2) podpisane zostały przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta;

3) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę;

4) nie spełniają wymagań formalnych, pomimo wcześniejszych wezwań do uzupełnień;

5) zawierają odmowę oferenta udostępnienia pomieszczeń celem dokonania ich przeglądu.

2. Oferty spełniające wymogi formalne przekazywane są do oceny merytorycznej.

3. Oceny merytorycznej ofert dokonuje się stosując kryteria, o których mowa w § 5 ust. 2 

załącznika do uchwały nr 590/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 kwietnia 

2018r. częściowo zmienionej uchwałą nr 68/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 

kwietnia 2019 r. tj.:

1) godziny pracy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

2) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, 

z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w szczególności placu zabaw, 

a także dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

3) oferta edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami rozwoju,

4) organizacja żywienia dzieci w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w tym 

cena i jakość posiłków,

5) kwalifikacje kadry pedagogicznej,

6) liczba i rodzaj bezpłatnych zajęć dodatkowych, realizowanych poza podstawą programową.



4. Komisja ma prawo dokonywania przeglądu lokalu przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Przeglądu 

dokonuje się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z dokonanego 

przeglądu sporządza się protokół.

§ 7. Informacja o podmiotach, które realizowały to zadanie w trzech latach poprzedzających 

ogłaszany konkurs i wysokość dotacji, jaką otrzymały na realizację zadania:

Rok
szkolny

Placówka Kwota udzielonej dotacji w zł 
wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

2018/2019

Fundacja EJBISI z siedzibą, ul. Pocztowa 12,

NIP: 634 285 23 24, REGON: 363225344,

KRS: 0000591331.
210 331,73 zł.

SOWIA 5 Beata Mazur -  Michałowska 
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. 
Węglowa 18A, NIP:6431084766, REGON: 
241704421

2019/2020

SOWIA 5 Beata Mazur -  Michałowska 
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. 
Węglowa 18A, NIP:6431084766, REGON: 
241704421

223 638,40 zł.Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne 
„LOGUŚ” z oddziałami integracyjnymi 
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. 
Zachodnia 1, NIP : 9542794840; REGON: 
380838450

§ 8. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert:

1. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty zgodnie z art. 15 

ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1057)

2. Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert Komisja wskazuje ofertę z najwyższą sumą 

punktów jako ofertę rokującą najwyższą jakość wykonania zadania.

3. Komisja może rekomendować kilka przedszkoli, aż do wyczerpania miejsc.

4. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania podejmuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, 

wydając stosowne zarządzenie.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej miasta Siemianowice Śląskie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu



Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Siemianowice Śląskie.

6. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie może unieważnić otwarty konkurs ofert, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty;

b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

7. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

8. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości 

w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),

§ 9. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty wraz z załącznikami należy' składać w nieprzeźroczystej, opieczętowanej i trwale 

zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta musi być zaadresowana i opisana 

w następujący sposób:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianow ice Śląskie.

Oferta na realizację zadania publicznego:

„Konkurs uzupełniający - zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym 

na terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwości odbycia obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego 

w niepublicznym przedszkolu”.

2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w' kancelariach podawczych Urzędu Miasta 

Siemianowice Śląskie lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2020r. 

do godz. 9.00 (liczy' się data wpływu).

3. Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2020r. Godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, Duża 

Sala Posiedzeń Rady Miasta Siemianowic Śląskich, II piętro, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 

Siemianowice Śląskie.

4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Naczelnik Wydziału Edukacji 

Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, Al. Sportowców 1, tel. 32 766 05 39.

STARSZY IN SPEK TO R  
Wydziału Edukacji

O liwia Mroczkowsnä

1 ™ T  °  ^ZASTĘPCA NACZELNIKA
żydzia^i E ^ riła c ji Wydziału Edukacji

_ '/'i/
MalgbrztM, Kryi Monika Gawrońska



Załącznik 2
do Zarządzenia Nr i l <r.7./2020 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
z dnia..G.5A€4/frfl£‘2~

Oferta na realizację zadania publicznego:

„Konkurs uzupełniający - zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na 

terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwości odbycia obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego 

w niepublicznym przedszkolu”.

I. Informacja o oferencie

1. Nazwa oferenta 
(organu prowadzącego)

2. Adres oferenta 
(organu prowadzącego)

3.
Adres poczty elektronicznej i nr 
telefonu

4. Imię i nazwisko oferenta/osoby 
działającej w imieniu oferenta

II. Informacja o lokalizacji przedszkola

1. Nazwa przedszkola

2.

Numer zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji szkół i 
placówek niepublicznych 
miasta Siemianowice Śląskie

3.
Siedziba przedszkola zgodna z 
wpisem do ewidencji (ulica, nr 
domu, nr lokalu)

III. Informacje, o których mowa w § 5 ogłoszenia:

1. Liczba dzieci, jaką przedszkole planuje przyjąć w trybie rekrutacji prowadzonej w oparciu 

o zasadę powszechnej dostępności na dany rok szkolny:

1) Liczba miejsc do dyspozycji miasta Siemianowice Śląskie w roku szkolnym 2020/21 dla dzieci, 

które zostały zgłoszone podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej:......



2. Plan organizacji pracy przedszkola, w planowanym okresie realizacji zadania, w tym:

1) planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w tych oddziałach:

Rok szkolny Liczba
oddziałów

Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach

1 oddział1 2 oddział1 3 oddział1 ogółem
2020/21

. —

Należy podać wiek dzieci

2) Godziny pracy przedszkola:

- poniedziałek o d .......d o .........

- wtorek o d .......d o .........

- środa o d .......d o .........

- czwartek o d .......d o .........

- piątek o d .......d o .........

3. Wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego (zal. nr 5 do oferty).

4. Informacja o zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach opłaty ustalonej

na podstawie uchwały 542/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Siemianowice 

Śląskie publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole 

podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 ust. 1 pkt 

2 ustawy -  Prawo Oświatowe (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2018r., poz. 987):

Rodzaje bezpłatnych dodatkowych 
zajęć dla dzieci

Tygodniowa liczba zajęć dodatkowych 
dla jednego dziecka

5. Informacja o bazie lokalowej wraz z wyposażeniem i placem zabaw dla dzieci:
1) Tytuł prawny do lokalu (właściwe zaznaczyć):

I I umowa najmu zawarta na okres o d .......................d o ..........................
I I tytuł własności (wskazać)......................................................................
□  inny (wskazać).......................................................................................



2) Opis budynku (właściwe zaznaczyć):
[Zl wolnostojący
□  lokal w budynku wielolokalowym 

a) Numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

b) Numer i data pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego

c) Numer i data wydania pozytywnej opinii państwowej straży pożarnej

d) Powierzchnia użytkowa..................m \ w tym:

nr sali powierzchnia w m2

e) Opis wyposażenia pomieszczeń:

f) Pomieszczenia sanitarne:

- liczba pomieszczeń sanitarnych...........
- liczba umywalek dla dzieci..................

- liczba misek ustępowych dla dzieci.....



g) Place zabaw:

- własny o pow.:................m2
- publiczny, w odległości...............m od przedszkola.

Opis placu zabaw

6. Informacja o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno -  pedagogicznej, 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. - Prawo oświatowe:

7. Wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe informacje o kwalifikacjach osób 
zajmujących te stanowiska:

Stanowisko
pedagogiczne

Szczegółowe informacje o kwalifikacjach osób zajmujących 
stanowiska pedagogiczne



8. Imię i nazwisko osoby kierującej przedszkolem..........................................................................
9. Imię i nazwisko osoby pełniącej nadzór pedagogiczny w przedszkolu i jej kwalifikacje

10. Wykaz stanowisk niepedagogicznych:

11. Informacje o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem 
wychowania przedszkolnego oraz potencjale umożliwiającym wysoką jakość wykonania 
zadania:

12. Informacja o organizacji żywienia dzieci:

1) Forma organizacji żywienia (właściwe zaznaczyć) 
l~~l własna kuchnia 
|~1 catering 
| | inne (opis)



2) Liczba wydawanych dziennie posiłków dla jednego dziecka.............................................................

3) Cena za dzienne wyżywienie jednego dziecka (w z ł ) ..........................................................................

4) Czy opłata za wyżywienie dziecka uzależniona jest od obecności dziecka w przedszkolu...........

13. Oświadczam, że do oferty dołączone są następujące załączniki:

1) kopia zaświadczenia o wpisie niepublicznego przedszkola do ewidencji prowadzonej 

przez miasto Siemianowice Śląskie (zał. nr 1);

2) oświadczenie - zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 

art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (zał. nr 2 );

3) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno -  prawnych

(zał. nr 3);

4) dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego (zał. nr 4):

5) wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego (zał. nr 5).

6) oświadczenie — zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

(zał. nr 6);

7) oświadczenie —  zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w uchwale 

nr 542/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 

w prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy -  Prawo Oświatowe (Dz. Urz. Województwa 

Śląskiego z 2018 r., poz. 978) (zał. nr 7);

8) oświadczenie —  zobowiązanie do stosowania zasad przyjmowania dzieci, określonych 

w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (jednolity tekst Dz. U. 

z 2020 r., poz. 910) (zał. nr 8)

Siemianowice Śląskie, d n ia ...........................................

(podpis oferenta)

zastępca naczelnika 
Wydziału Edukacji 

łw. W?
Monika Gawrnńsko

STARSZY IN SPEK TO R  
Wvfb.i»łu Edukacji



Dane oferenta: Załącznik nr 2 do oferty (wzór)

ZOBOWIĄZANIE

Oferent

(pełna nazwa organu prowadzącego)

oświadcza, że w przypadku uzyskania prawa do dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., 

poz. 17 z późn.zm.) zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków wynikających 

z art. 17 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe 

(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r,, poz. 910), z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 

oświatowe nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony 

przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

gminę — 5 godzin dziennie, co wynika z uchwały 542/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Siemianowice 

Śląskie publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole 

podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy -  Prawo Oświatowe (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2018r., poz. 978);

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty 

ustalone przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich w uchwale, o której mowa w pkt 1;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną 

dla przedszkoli publicznych;



4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby 

uczniów w oddziale przedszkola publicznego (25 uczniów), określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -  Prawo Oświatowe (jednolity tekst Dz. 

U. z 2020r. poz. 910);

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno -  pedagogiczną, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe;

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto 

Siemianowice Śląskie, określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz ustalone przez Radę Miasta 

Siemianowic Śląskich na podstawie art 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 910).

Siemianowice Śląskie, d n ia ........................................

(podpis oferenta)

ZASTĘPCA NACZELNIKA 
W ydziału  E d u k ac ji

Monika Gawrońska



Dane oferenta:

ZOBOWIĄZANIE

Oferent

(pełna nazwa organu prowadzącego)

oświadcza, że w przypadku uzyskania prawa do dotacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., 

poz. 17 z późn.zm.) zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków wynikających z 

art. 21 ust. 1 pkt 1 -3  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 

oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 910), z tym że czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - 

Prawo oświatowe nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

ustalony przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich dla publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez gminę — 5 godzin dziennie, co wynika z uchwały 542/2018 Rady Miasta Siemianowic 

Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę 

Siemianowice Śląskie publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej 

szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 ust. 1 

pkt 2 ustawy -  Prawo Oświatowe (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2018r., poz. 978);

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty 

ustalone przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich w uchwale, o której mowa w pkt 1;

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto 

Siemianowice Śląskie, określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo



oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz ustalone przez Radę Miasta 

Siemianowic Śląskich na podstawie art 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 910).

Siemianowice Śląskie, d n ia ........................................

(podpis oferenta)

I N S P E K T O R  
W ydziału Edjłtfacji

M° ^ ka GaUr0ńska


