
Załącznik
do Zarządzenia nr 69/2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
z dnia 14 kwietna 2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, 
z zakresu wychowania przedszkolnego pn.: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 
w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale nr XLV/595/2018 Rady 
Miasta i Gminy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, oraz uchwale 
nr XVII/184/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.

I. Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom 
w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Miasta i Gminy Kórnik na warunkach 
takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.

II. Rodzaj zadania

Rodzaj zadania: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach 
niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy 
z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17).

Nazwa zadania: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik 
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na 
zasadach określonych w Uchwale nr XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, oraz uchwale nr XVII/184/2019 Rady Miasta 
i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Kórnik”.



III. Termin i miejsce realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie w Mieście i Gminie Kórnik okresie od 1 wrześnią 2020 r. do 31 sierpnia 
2024 r.

IV. Wysokość środków publicznych, jakie Miasto i Gmina Kórnik zamierza przeznaczyć na 
realizację zadania

1. Rodzaj zadania publicznego: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. Łącznie na realizację tego zadania przeznacza się:

1) w roku 2020 - 678 054,72 zł
2) wraku 2021 - 2034164,16zł
3) w roku 2022 - 2 034164,16 A
4) w roku 2023 - 1930 802,16 A
5) w roku 2024 - 1 149 385,44 A

3. Klasyfikacja budżetowa środków finansowych:
Dział 801 - Oświata i wychowanie, 
Rozdział 80104 - Przedszkola, 
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

V. Zasady otrzymania dotacji

1. Postępowanie w sprawie otrzymania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 17 ust. 1 ustawy zdnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 17).

2. O otrzymanie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kórnik w ramach otwartego konkursu ofert mogą się 
ubiegać osoby prowadzące niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji niepublicznych placówek 
oświatowych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

3. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji na realizację zadania publicznego przez oferentów jest 
złożenie zobowiązania do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz podanie informacji o planowanej 
liczbie uczniów. Powyższe zobowiązanie oraz informację należy dożyć na formularzu, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadania przedszkola w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

5. Dotacja dla niepublicznego przedszkola na realizację zadania objętego konkursem przysługuje dla 
każdego wychowanka z budżetu Miasta i Gminy Kórnik w wysokości równej podstawowej 
kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w 
części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

6. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wydatki określone w art. 35 ustawy zdnia
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27 października 2017 r. o finansowaniu ziadań oświatowych.
7. Dotacja będzie przekazywana na każdego wychowanka, na rachunek bankowy przedszkola 

w miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień 
będzie przekazana w terminie do dnia 15 grudnia.

VI. Zakres i warunki realizacji zadania

1. Zadanie określone w niniejszym konkursie obejmuje zapewnienie wychowania przedszkolnego 
dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

2. Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert zobowiązany jest do stosowania 
następujących zasad określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych oraz w Uchwały nr XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 
marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, oraz uchwały 
nr XVII/184/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik:

1) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż 
pięć godzin dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku;

2) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, wychowanie 
i opiekę w przedszkolu, prowadzone dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie, 
przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wyniesie nie więcej niż 1,00 
zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu;

3) przedszkole niepubliczne będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania 
i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz, U. poz 1170zpóźn. zm).;

4) liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale 
publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - 
Prawo oświatowe;

5) przedszkole niepubliczne zapewni wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo 
oświatowe;

6) przedszkole stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 
6 ustawy - Prawo oświatowe.

3. Ponadto przedszkole niepubliczne realizujące zadanie objęte otwartym konkursem ofert, zobowiązane 
jest do zachowania poniższych warunków wychowania przedszkolnego, obowiązujących w 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik tj.:
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1) zapewnienia możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole od 
poniedziałku do piątku, co najmniej 10 godzin dziennie;

2) ustalić dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia, który określać będzie czas przeznaczony 
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

3) realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
4) prowadzenia w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęć dodatkowych, które 

realizowane będą w przedszkolach publicznych, w ramach środków wyodrębnionych w 
planach finansowych tych placówek. Rodzaj zajęć i tygodniowy ich wymiar powinien być 
tożsamy jak w przedszkolach publicznych. Zajęcia dodatkowe muszą być realizowane w 
ramach opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w VI pkt 2, ppkt
2.

VII. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty sporządzone na załączonych formularzach ofertowych wraz z załącznikami należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1.

2. O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu.
3. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzeźroczystej, opieczętowanej i trwale 

zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta musi być zaadresowana i opisana następująco:

Miasto i Gmina Kórnik, ul. Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik
„Oferta na konkurs niepublicznych przedszkoli”

na kopercie należy także umieścić nazwę i dokładny adres Oferenta wraz z numerem telefonu 
i e-mail.

4. Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie, nie będą podlegać ocenie.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2. Dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym realizowane ma być zadanie, 

z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie 
w sprawie udostępnienia lokalu);

3. Zobowiązanie oferenta do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, stanowiących załącznik nr 2 do 
ogłoszenia;

4. Wykaz kadry pedagogicznej, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia;
5. Informacja o warunkach realizacji zadania, stanowiąca załącznik nr 4 do ogłoszenia;
6. Pozostałe oświadczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia;
7. Jeżeli oferta będzie posiadła braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, Organizator konkursu 

wezwie Oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty;
8. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia 

wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i załączonych do niej dokumentów;
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9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach 
urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu 
przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

IX. Tryb i kryteria stasowane przy wyborze ofert

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale nr XI/113/2019 
Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 lipca 2019 r. r. w sprawie regulaminu otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
oraz kryteriów wyboru ofert.

2. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Kórnik, co do wyboru ofert. Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik.

3. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik w drodze 
zarządzenia.

4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 11 maja 2020 r.

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

• Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik;

• siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1 - w miejscu 
przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

• na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

X. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego 
rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 
dotacji przekazanych pozarządowym podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 688).

2019 r. - 230 775,00 zł

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, 
pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy za 
pośrednictwem adresu e - mail: ab i@umig.kornik.pl oraz telefonicznie pod numerem 61 
8170 411 wew. 672.
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3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze dotyczącego realizowania zadań przez Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa 
dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, po zakończeniu 
obowiązywania oferty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania.

7) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Sebastian Wlazły

6



Załącznik nr 1
do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania  przedszkolnego

(pieczęćfirmowa Oferenta)

Do Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik 
ul. Plac Niepodległości 1 
62-035 Kórnik

OFERTA

Niepublicznego Przedszkola wpisanego do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego o nazwie: „Zapewnienie 
dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych 
w Uchwale nr XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto i Gmina Kórnik, oraz uchwale nr XVII/184/2019 Rady Miasta 
i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Kórnik”.

Składam ofertę na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości 
korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. 
w przedszkolu niepublicznym, którego jestem osobą prowadzącą:
1. w oddziałach ogólnodostępnych dla następującej liczby dzieci:.............................................
2. w oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych dla następującej liczby dzieci: ......................

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

składana przez:

DANE OFERENTA

1. Nazwa niepublicznego przedszkola:
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2. Osoba prowadząca:

3. Data i nr wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik:

4. Dane teleadresowe (miejscowość, kod pocztowy, ulica nr domu/lokalu):
1) Adres

2) Tel.:.......................................................................
3) e-mail:....................................................................
4) strona www.............................................................

5. Numer rachunku bankowego przedszkola:

6. Osoby upoważnione do reprezentowania oferenta:

1)  
2)  
3).............................................................................................................

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (nazwisko i imię, telefon 
kontaktowy):

(pieczęć i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2
do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

ZOBOWIĄZANIE OFERENTA

• Przystępując do otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 69/2020 Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 14 kwietnia 2020 r., składam zobowiązanie do przestrzegania 
warunków, o których mowa w art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych^ a mianowicie:

1) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż 
pięć godzin dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku;

2) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, wychowanie 
i opiekę w przedszkolu, prowadzone dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 łat, w czasie, 
przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wyniesie nie więcej niż 1,00 
zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu;

3) przedszkole niepubliczne będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania 
i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU. poz 1170 z późn. zm);

4) liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale 
publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - 
Prawo oświatowe (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w 
sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 
649 z późn. zm.);

5) przedszkole niepubliczne zapewni wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo 
oświatowe (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz. U. poz. 649 z późn. zm.);

6) przedszkole stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 
6 ustawy - Prawo oświatowe;

1. Ponadto oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania standardów obowiązujących 
w przedszkolach publicznych, wymienionych w Ogłoszeniu w VI pkt. 3, tj.:

1) zapewnienia możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole od poniedziałku do 
piątku, co najmniej 10 godzin dziennie;

2) ustalenia dla każdego oddziału ramowego rozkład dnia, który określać będzie czas przeznaczony 
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

3) realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
4) prowadzenia w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęć dodatkowych, które 

9



realizowane będą w przedszkolach publicznych, w ramach środków wyodrębnionych w planach 
finansowych tych placówek. Rodzaj zajęć i tygodniowy ich wymiar będzie tożsamy jak w 
przedszkolach publicznych. Zajęcia dodatkowe realizowane będą w ramach opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego, o której mowa w VI pkt 2, ppkt 2.

(data) (piec^ć i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 3
do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Kadra pedagogiczna przewidziana do prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych
i wychowawczych w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

i pozostałych zajęćprzedszkolnych z dziećmi objętymi ofertą:

Imię i nazwisko 
nauczyciela

Kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć 

(poziom wykształcenia, 
uczelnia, rok ukończenia 

studiów)

Staż pracy 
pedagogicznej, stopień 
awansu zawodowego

Dodatkowe 
kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć w 
przedszkolu

(data) (pieczęć i podpis Oferenta)

11



Załącznik nr 4
do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania  przedszkolnego

INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ZADANIA

1. Opis bazy lokalowej przedszkola (krótki opis budynku z informacją o roku budowy lub 
adaptacji, liczbie i rodzaju pomieszczeń, o działce, placu zabaw i jego wyposażeniu itp.):

2. Pomieszczenia dydaktyczne (opis sal dydaktycznych z podaniem informacji o ich powierzchni, 
wyposażeniu w meble, pomoce, opis kącika zabaw - należy opisać każdą z sal przeznaczonych 
dla oddziału przedszkolnego z podaniem liczebności takiego oddziału):
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3. Oferta przedszkola w zakresie zajęć dodatkowych, poza podstawą programową, 
realizowanych dla dzieci objętych ofertą w ramach pobieranej opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego (opis deklarowanych zajęć, czasu ich trwania i częstotliwości, 
osób prowadzących te zajęcia oraz posiadane przez nich kwalifikacje i doświadczenie):

4. Opis dostosowania placówki na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, dysponowanie kadrą 
pedagogiczną specjalistów w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi 
doświadczenie przedszkola w tym zakresie (tylko w przypadku złożenia oferty w zakresie 
wychowania przedszkolnego dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego):

5. Informacja o sposobie zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

zgodnie z art 47 ust 1 pkt 5 ustawy -Prawo oświatowe
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6. Informacja o organizacji żywienia dzieci:

• Forma organizacji żywienia: (własna kuchnia, catering, inne - opis)

• Cena za dzienne wyżywienie jednego dziecka (zł)...............................................................

7. Realizowany program nauczania, wychowania i opieki

8. Kalkulacja przewidywanych rocznych wydatków prowadzenia placówki:

9. Informacja na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu placówki wychowania 

przedszkolnego:
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(data) (pieczęć i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 5
do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:
1. jestem związany niniejszą ofertą do 30 dni, od dnia określającego termin złożenia ofert 

w ogłoszeniu;
2. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym;
3. zapoznałem się z treścią uchwały nr XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 

marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, oraz 
uchwały nr XVII/184/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 
Kórnik;

4. znana jest mi informacja, że dotacja otrzymana w wyniku realizacji zadania objętego ofertą, 
przysługuje dla każdego wychowanka z budżetu Miasta i Gminy Kórnik w wysokości równej 
podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, 
przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadania przedszkola w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i może być wykorzystana wyłącznie na 
wydatki określone w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych;

5. otrzymana w wyniku realizacji zadania objętego ofertą dotacja musi być rozliczona zgodnie 
z zapisami uchwały nr XLn/561/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik dla publicznych i 
niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;

6. zostałem poinformowany, że informacja o otrzymywaniu przez przedszkole dotacji na realizację 
zadania objętego ofertą zostanie wpisana do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik;

7. zapoznałem się z treścią uchwały nr XJ/113/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 
24 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz o kryteriów wyboru ofert;

8. znane mi są zakres, termin i warunki realizacji zadania objętego konkursem, wymienione w 
Ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2020 Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik z dnia 14.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

(data) (pieczęć i podpis Oferenta)
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