
Załącznik nr 1
do oferty konkursowej

ZOBOWIĄZANIE OFERENTA

Na podstawie art. 22 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), przystępując do otwartego konkursu ofert ogłoszonego
Zarządzeniem Nr  9/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 stycznia 2022 r.

1. Składam zobowiązanie do przestrzegania następujących warunków: 

1) spełnienia warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo
oświatowe (t.j.  Dz.  U. z  2021 r.  poz.  1082 z późn.  zm.),  z  tym że czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki , o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (t.j.  Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1082 z  późn.  zm.),  nie  może  być krótszy niż  czas
bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  ustalony  przez  Radę  Miejską  w  Gostyninie  dla
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina;

2) pobieranie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższych niż opłaty ustalone
przez Radę Miejską w Gostyninie na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.);

3) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli
publicznych;

4) zapewnienie liczby uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającej  maksymalnej liczby
uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.
zm.);

5) zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z  przepisami wydanymi
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

6) stosowania zasad przyjmowania do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta
Gostynina, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie podjętej na podstawie
art. 131 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 
z późn. zm.);

7) zapewnienie o przyjęciu do przedszkola w pierwszej kolejności dzieci umieszczonych na liście
rezerwowej  w  przedszkolach  publicznych,  oddziałach  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach
podstawowych  oraz  publicznych  punktach  przedszkolnych  prowadzonych  przez  gminę  Miasta
Gostynina.

2.  Ponadto  oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  przestrzegania  standardów  obowiązujących  
w przedszkolach publicznych, wymienionych w Ogłoszeniu oraz ofercie konkursowej, a szczególnie:



1)  zapewnienia  możliwości  korzystania  z  usług  świadczonych  przez  przedszkole  w  godzinach
co najmniej od 7.00 do 16.00;
2)  realizowania  podstawy programowej  wychowania  przedszkolnego w godz.  od  8.00  do 13.00
(czas bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu);

3) prowadzenia w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęć dodatkowych, których rodzaj
i tygodniowy  wymiar  powinien  być  tożsamy  jak  w  przedszkolach  publicznych.  Zajęcia  te  będą
realizowane  w ramach opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1
pkt 2.

Gostynin dnia………………….     ………………..…………..……………….………………
            (czytelny/-e podpis/-y osoby/ób upoważnionej/-ych 

                                                                         do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
                                                                                             


