Zal4cznik Nr I
do ogloszenia Prezydenta Miasta Bialegostoku
o otwartym konkursie ofert na realizacje' zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego

data i miejsce zlozenia of'ert

(wypelnia Urz4d Miejski w Bialymstoku)

OFERTA
realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
w okresie od I wrzeSnia 2021 r. do

3l

sierpnia 2025 r.

Informacja o oferencie

l)

nazwa oferenta (organu prowadz4cego)

2) adres olerenta (organu prow'adz4cego):

3)

tel.:......................

4) imig i

e-mail:...

.....www:..........

nazwisko osoby/os6b reprezentuj4cej/reprezentujqcych

oferenta

i

podpisujqcej/

podpisuj4cych ofertg:
a)

b)

c)............
5) numer rachunku bankowego:
nazwa banku:

osoba upowaZniona do

6)

skladania

wyJasnren

dotyczqcych

oferty

(imig i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego)..

L

lnformacja o liczbie miejsc i liczbie dzieci

Aktualna liczba oddzialow
Aktualna liczba dzieci
3
Aktualna calkowita liczba miejsc ............
4 Liczba oferowanych wolnych miejsc, kt6re zostan4 przekazane do dyspozycji M iasta
Biatystok oraz udzial tych w liczbie miejsc og6lem:
/ liczba miejsc udostgpnionych do rekrutacji dla Miasta
liczba miejsc w przedszkolu
procentowy
udzial liczby wolnych miejsc udostEpnionych
Bialystok
do rekrutacji w liczbie miejsc og6lem .. ......
I
2

II. lnformacja o lokalizacji

przedszkola niepublicznego/ niepublicznej szkoty

podstawowej, w kt6rej zorganizowano oddzialy przedszkolne

l. Nazwa przedszkola/
przedszkolne

&,!'

szko.ly podstawowej.

w kt6rej

zorganizowano oddzialy

2.
3.

4.

Numer zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji szk6l i plac6wek niepublicznych prowadzonej
przez Miasto Bialystok:. ........
Siedziba przedszkolal szkoly podstawowej, w kt6rej zorganizowano oddzialy przedszkolne
(ulica, nr domu. nr lokalu), zgodna z wpisem do ewidencji:

Miejsce prowadzenia przedszkola/ szkoly podstawowei, w kt6re.j zorganizowano oddzialy

przedszkolne.

kt6rych dotyczy skladana oferta (ulica, nr

domu,

nr lokalu): .....

lII. Informacja
1

2
-)

4

o organizacji pracy

Godziny pracy: od
do
Godziny realizacji podstawy programowej: od
Informacja o zmianowoSc i
lnformacja o przerwie wakacyjnej, ustalonej
od
do

IV. Informacja

o

do

przez organ

prowadz4cy,

warunkach lokalowych iwyposa2eniu

Opis bazy lokalowej przedszkola

l)

2)

rok budowy: .......
tytui prawny do lokalu (zaznaczy6 wlaSciwe):

a) umowa najmu zawarta naokresod
b) tltut wlasnodci (wskaza6 ):

do

...............

3)

c) inny (wskaza6 )
numer i data wydania pozyywnej opinii powiatowego inspektora sanitamego

4)

numer idata wydania pozytywnej opinii pafstwowe.i strazy pozarnej

5)

Opis budynku:

aI l ]wolnostoj4cy ! lokul * budynku
b) liczba kondygnacj i nadziemnych:
c)

- przedszkola:
- calego budynku:
powierzchnia u2ytkowa.

-salal-

wielolokalowym

m2, w tym sale dydaktyczne:

m2.
m2.

-............
- sala 3 -............ ml,
-

sala 2

Kr6tki opis sal dydaktycznych:

d)
-

pomieszczenia sanitarne:
pomieszczenie sanitarne I : liczba umywalek ....., liczba misek ustgpowych:
pomieszczenie sanitarne 2: liczba umyu,alek ....., liczba misek ustgpowych:
pomieszczenie sanitarne 3: liczba umywalek ....., liczba misek ustgpowych:

e)

lr,l

pozostale pornieszczenia (kr6tki opis):

.

okres ie

6)

plac zabaw (wlaiciwe zaznaczyt):
a) wlasny o powierzchni ................. m2
b) publiczny w odlegloSci ................m od przedszkola
inny (opisai jaki, gdzie i najakiej podstawie bgdzie u2ltkowany)

c)
d)

7)

opis standardu placu zabaw

dostosowanie do potrzeb os6b niepelnosprawnych (poda6.jakie)

V, Organizacja 2ywienia

lnformacja nt. jako6ci positk6w:

r) liczba wydawanych dziennie posilk6w: ...
2) cena za dzienne wyZywienie jednego dziecka ........................ zl
3) informacja nt. odpis6w za Zywienie (w przypadku nieobecnoSci dziecka w przedszkolu)

VI.

l.

Informacje na temat kadry przedszkola
Kadra pedagogiczna, przewidziana do prowadzenia zajg6 edukacyjnych, opiekuriczych
i wychowawczych w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i pozostatych zajg6 z dzie(,mi objEtymi ofertq:
l) liczba zatrudnionych nauczycieli ............,wtymwedlugstopniaawansuzawodowego:

a)

4.l

stazysta

b)

2)

3)

kontraktowy
c) mianowany . .. .
d) dyplomowan) ....................
e) bez stopnia awansu zawodowego
formy zatrudnienia nauczycieli:
a) liczba zatrudnionych na umowg o pracg na czas nieokre6lony:
b) liczba zatrudnionych na umowg o pracA na czas okredlony:
c) liczba zatrudnionych na umowg zlecenie / umowg o d2ieto..............
d) liczba zatrudnionych w innych formach zatrudnienia (okreSli6,

liczba zatrudnionych nauczycieli wedlug kwalifikacji do zajmowania

jakie)

stanowiska

nauczyciela w przedszkolach (w tym do nauczania jgzyka angielskiego):

b).......
c)

d)

4)

byi

Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, kt6re mogq

wykorzystane

w

procesie

wychowania przedszkolnego

2.

Kadra niepedagogiczna:
Liczba os6b zatrudnionych jako pomoc nauczyciela

VII. Informacja o liczbie i

rodzajach oferowanych zajgd

dodatkowych

w przedszkolu
Rodzaje zajgi dodatkowych

VIII.

IX.

a,l

DoSwiadczenie

rl'realizacji

Tygodniowa liczba
godzin zajgt,
dodatkowych dla
dziecka 5-6-letniego
3-4-letniego

zadarh z zakresu

Spos6b organizacji

(platne/bezplatne)
i

wvchowania przedszkolnego

Realizorvane programl' dvdaktyczne, rrvcho*awcze i opiekuricze

do oferty dol4czone sq zal4czniki: nr
oraz inne zalqczniki, o kt6rych mowa w pkt VI ust. li2zogloszenia
OSwiadczam, 2e

(jakie)

(podpisy os6b upowa2nionych do skladania
oiwiadczerl woli w imieniu oferenta)
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Zal4cznik Nr 2
do ogloszenia Prezydenta Miasta Bialegostoku
o otwartym konkursie ofert na realizacj q zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego

zoBowr42,ANrE
Ot'erent

(pelna nazwa organu prowadz4cego)

o5wiadcza, ze w przypadku uzyskania prawa do dotacji. o kt6rej mowa
w art. 17 ust. I lub w art. 19 ust. I ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu
zadari oSwiatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) zobowiqzuje sig do przestrzegania
nastgpuj4cych warunk6w:

l)

2)

3)

4)
5)

6)

l,(

okreSlonych w art. 13 ust. I ustawJ - Prawo oSwiatowe. a czas bezplatnego
nauczania, wychowania i opieki, o kt6rym mowa w art. 13 ust. I pkt. 2 ustawy Prawo oSwiatowe. nie mo2e by6 kr6tszy niz czas bezplatnego nauczania, wychowania
i opieki ustalony przez Radg Miasta Bialystok dla przedszkoli prowadzonych przez
gming (aktualnie okreSlony w Uchwale Nr XII/194/19 Rady Miasta Bialystok z dnia
18 czerwca 2019 r. w sprawie okreSlenia wysokoSci oplal za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci objgtych wychowaniem przedszkolnym
do korica roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym koricz4 6 lat
w prowadzonych przez Gming Bialystok jednostkach o3wiatowych
(Dz.Urz. Woj. Podl. 22019 r. poz. 3590),
pobierania oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wy2szych
niZ oplaty ustalone przez Radg Miasta Bialystok na podstawie
art. 52 ust. I pkt I ustawy z dnia 27 pu2dzierrlrka 2017 r. o finansowaniu zadah
oiwiatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) - aktualnie okreSlonych w uchwale
Nr XII/I94i l9 Rady Miasta Bialystok z dnia l8 czerwca 2019 r. w sprawie okreSlenia
wysoko6ci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objgtych
wychowaniem przedszkolnym do kohca roku szkolnego w roku kalendarzowym! w
kt6rym korlcz4 6lat w prowadzonych przez Gming Bialystok jednostkach
oSwiatowych - (Dz. Urz. Woj. Podl. 22019 r. poz. 3590).
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej
dla przedszkoli publicznych,
zapewnienia liczby uczni6w w oddziale przedszkolnym nieprzekraczaj4cej
maksymalnej liczby uczni6w w oddziale przedszkola publicznego, okreSlonej
w przepisach wydanych na podstawie art. I I I ustawy Prawo oSwiatowe,
zapewnienia wychowankom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. I pkt 5 ustawy Prawo oSwiatowe.
stosowania zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli, okreSlonych
w rozdziale 6 ustawy - Prawo oSwiatowe oraz odpowiedniej uchwale Rady Miasta
Bialystok (aktualnie okredlone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Bialystok
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okreslenia kryteri6w obowi4zujqcych na drugim
etapie postgpowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok.

okre5lenia dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia spelniania kryteri6w oraz
przyznania liczby punkt6w ka2demu kryerium, zmienionej uchwalq Nr XIX/315/20
Rady Miasta Bialystok z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniajqc4 ww. uchwalg).

Bialystok. dnia
(podpisy os6b upowaZnionych do skladania
oSwiadczeri woli w imieniu oferenta)
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Zal4cznik Nr

3

do ogloszenia Prezydenta Miasta Bialegostoku
o otwartym konkursie ofert na realizacjg zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego

OSWIADCZENIE

Oferent

(pelna nazwa organu prowadz4cego)
o5wiadcza, 2e na dzieh zlo2enia oferty:

l)

nie posiada,/posiada+ zaleglo5ci finansowych wobec Miasta Bialystok,

2) nie posiada,/posiada*
3) nie posiada/posiada*

zalegto5ci finansowych wobec urzgd6w skarbowych,
zaleglo5ci finansowych wobec Zakladu Ubezpieczei Spolecznych.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zloZenie lalszywego oSwiadczenia.

Bialystok" dnia
(podpisy os6b upowaZnionych do skladania
oSwiadczeri woli w imieniu oferenta)

* niepotrzebne skreSlii
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