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Or.0050.524.2016
(2016-74576)

ZARZĄDZENIE 524/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 29.07.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników do udziału w projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w roku 2016.


Działając na podstawie:
art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 14 ust. 2 Zarządzenia Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika z późn.zm. 

zarządzam, co następuje

§ 1.
Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla wyłonienia Uczestników do udziału w projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik”  w roku 2016 w składzie:

	Przewodnicząca Komisji 			- 	Katarzyna Fojcik

Zastępca Przewodniczącej Komisji		-	Katarzyna Korba
	Członek komisji				- 	Aleksandra Brachman



§ 2
Zadaniem Komisji jest:
	sprawdzenie złożonych przez Kandydatów dokumentów pod względem formalnym, określonym w Regulaminie Rekrutacji uzupełniającej;

weryfikacja merytoryczna dokumentów złożonych przez Kandydatów zgodnie z Regulaminem o którym mowa w  § 3 pkt 1;
sporządzenie listy rankingowej Kandydatów w oparciu o weryfikację formalną         i merytoryczną formularzy rekrutacyjnych.

§ 3
Przyjmuję:
	Regulamin Rekrutacji uzupełniającej Uczestników do udziału w projekcie "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” w roku 2016, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia;

Formularz rekrutacyjny Kandydatów do udziału w 2016 r. w Projekcie "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik", stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia;
Ramowy wzór Umowy o świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki dziennej, stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia.


§ 4
Obsługę administracyjno-techniczną prac Komisji prowadzić będzie Wydział Edukacji.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.


§ 6.
Nadzór nad Wykonaniem zadania powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu oświatę.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


































Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 524/2016
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 29.07.2016 r.


Regulamin Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników do udziału w projekcie
„Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” w roku 2016
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1
	DEFINICJE	
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik”, którego beneficjentem jest Miasto Rybnik, natomiast realizatorem - Urząd Miasta Rybnika.
Utrwalaniu rezultatów projektu -  należy przez to rozumieć funkcjonowanie punktów opieki dziennej 24 miesiące po zakończeniu realizacji Projektu.
Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji Uczestników do udziału w projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” w roku 2016.
Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o uczestnictwo w Projekcie poprzez przystąpienie do procedury rekrutacyjnej, opisanej w niniejszym regulaminie.
Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę, która przystąpiła do procedury rekrutacyjnej, została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, a następnie zaakceptowała i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie, regulamin uczestnictwa w projekcie oraz umowę zawieraną pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Beneficjentem.
Beneficjencie - należy przez to rozumieć Miasto Rybnik.
Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rybnika, Biuro Projektu przy ul. Zamkowej 5, 44-200 Rybnik.
Instytucji Pośredniczącej – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, które jest dysponentem środków 
w ramach, których Projekt jest realizowany.
Komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miasta Rybnika powołanych przez Prezydenta Miasta Rybnika do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
Stronie internetowej projektu - należy przez to rozumieć stronę, na której zamieszczane są informacje na temat projektu, tj. www.edukacja.rybnik.eu
Osobie zamieszkałej na terenie Rybnika – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania osoby fizycznej, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego).
Osobie nieaktywnej zawodowo – należy przez to rozumieć osobę, która pozostaje bez zatrudnienia, jednocześnie jednak nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych (nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy) oraz jest gotowa podjąć pracę zarobkową w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
Osobie bezrobotnej – należy przez to rozumieć osobę, która jest zarejestrowana w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy i posiada status osoby bezrobotnej na podstawie art. 2 ust. 2 pkt a-k Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).
Osobie zatrudnionej – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu Pracy w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), jak również rolnika i domownika rolnika ubezpieczonych w KRUS oraz osobę samozatrudnioną.
Opiekunie dziennym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w Rozdziale 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Usłudze opieki dziennej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez dziennego opiekuna, zorganizowaną i prowadzoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Punkcie opieki dziennej – miejsce, gdzie dzienny opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

Projekt "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” jest realizowany w okresie 01.04.2016 r. – 31.07.2017 r. 
W okresie od 31.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w ramach utrwalania rezultatów projektu kontynuowana będzie działalność punktów opieki dziennej. 
Celem głównym Projektu jest wdrożenie i upowszechnienie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz działań wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka poprzez wprowadzenie w okresie 12 miesięcy w Mieście Rybnik usług świadczonych przez 4 dziennych opiekunów dla maksymalnie 16 dzieci. 
Z usług Opiekuna dziennego mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Rybnika, posiadający 
i wychowujący dzieci, które ukończyły 1 rok i nie przekroczyły 3 lat, podejmujący pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, osoby zatrudnione oraz osoby niezatrudnione lub przebywające na urlopach wychowawczych/macierzyńskich. Usługa świadczona przez Opiekunów dziennych ma na celu m.in. umożliwienie rodzicom (opiekunom prawnym) nieposiadającym zatrudnienia wejście/powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
Projekt zakłada uruchomienie 4 punktów opieki dziennej (w tym 1 funkcjonuje od czerwca 2016r.), prowadzonych przez wykwalifikowanych Opiekunów dziennych. Usługa opieki nad dziećmi do lat 3 będzie świadczona do końca grudnia 2016 r., z możliwością wydłużenia do 31 lipca 2017 r. 
Grupę docelową Projektu stanowi minimum 16 osób.

§ 3 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie


W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełnią wszystkie wymienione poniżej kryteria, tj.:
	mieszkają na terenie Miasta Rybnika;

są rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, które na dzień rozpoczęcia opieki ukończyły (lub ukończą) 1 rok życia i nie ukończyły 3 roku życia;
	są osobami zatrudnionymi i/lub przebywającymi na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim bądź wychowawczym lub są osobami niezatrudnionymi – nieaktywnymi zawodowo bądź bezrobotnymi i wyrażają gotowość do podjęcia pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka;

Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne, określone w ust. 1, do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 12 osób,  jednakże Realizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia liczby uczestników, w zależności od wolnych miejsc w punktach opieki dziennej.
Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich, jak i dziecka, oraz w przypadku, kiedy jest to możliwe, wyrażenie zgody drugiego rodzica na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu.
Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku zarówno Uczestnika Projektu jak i jego dziecka.



§ 4
Procedura rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ 


Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 26.07.2016 r. do odwołania. 
Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powołaną przez Prezydenta Miasta Rybnika.
Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniajacej, rodzic/opiekun prawny powinien w terminie od 26.07.2016 r. dostarczyć wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny;
Rekrutacja prowadzona jest wedle następującego schematu:
	wypełnienie przez Kandydatów niezbędnych dokumentów;
	dostarczenie kompletnie wypełnionych dokumentów do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika w terminie od 27.06.2016 r. do odwołania
	złożenie niekompletnych dokumentów lub niespełnienie przez Kandydata kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem kandydatury;
	w procesie rekrutacji uzupełniającej Kandydaci otrzymują punkty wedle poniższych kryteriów:

	4 punkty za spełnienie wymogów formalnych;
	3 dodatkowe punkt – osoby, które pozostają bez pracy a zadeklarują, że po powierzeniu dziecka pod opiekę opiekuna dziennego podejmą starania o podjęcie zatrudnienia;
	3 dodatkowe punkty - osoby, które zadeklarują powierzenie dziecka opiekunowi dziennemu  na 9 godzin dziennie;
	2 dodatkowe punkty – osoby, które zadeklarują powierzenie dziecka opiekunowi dziennemu na 8 godzin dziennie;
	1 dodatkowy punkty – osoby które posiadają minimum troje dzieci;
	1 dodatkowy punkt – osoby, które posiadają minimum 2 dzieci w wieku do lat 7.


Kandydaci spełniający wszystkie kryteria formalne, zostaną uszeregowani na liście rankingowej według liczby zdobytych w procesie rekrutacji uzupełniającej punktów;
w przypadku, kiedy minimum dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności ich umieszczenia na liście zadecyduje data złożenia dokumentów;
Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacji uzupełniającej, zostaną wpisani na listę podstawową kandydatów, a następnie zostaną poinformowane telefonicznie o możliwości podpisania Umowy oraz deklaracji udziału w projekcie;
Kandydaci, którzy zostaną wyłonieni do udziału w Projekcie, zobowiązani są do osobistego stawiennictwa celem podpisania Umowy i złożenia deklaracji. Niestawienie się w ustalonym terminie jest równoznacznie z rezygnacją Kandydata z możliwości udziału w Projekcie;
Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do listy podstawowej, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej według liczby uzyskanych punktów, deklarowanego terminu powierzenia dziecka pod opiekę opiekuna oraz daty złożenia dokumentów rekrutacyjnych;
w przypadku rezygnacji Kandydata z listy podstawowej, do udziału w Projekcie włączony zostanie Kandydat z listy rezerwowej, pod warunkiem jednak, że na dzień przystąpienia do Projektu będzie spełniał wymogi formalne określone w niniejszym Regulaminie.
Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§ 5
Postanowienia końcowe
	Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Realizator zastrzega sobie prawo do uruchomienia punktów pod warunkiem zrekrutowania min 3 osób dla jednej lokalizacji. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.


















Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 524/2016
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 29.07.2016 r.


Formularz rekrutacyjny Kandydatów do udziału w 2016 r.
w Projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” 


Dane Kandydata do udziału w Projekcie (rodzica/opiekuna prawnego)

Imię

Nazwisko




Adres zamieszkania





Telefon, e-mail:






Płeć (proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu)
KOBIETA


MĘŻCZYZNA

Data urodzenia


Stan cywilny


PESEL


Seria i numer dowodu osobistego

Status na rynku pracy (proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu)
Zatrudniony – pracujący/ prowadzący własną działalność gospodarczą

Zatrudniona/y, ale przebywająca/y na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (proszę wpisać rodzaj urlopu) 


Bezrobotna/y





Nieaktywna/y zawodowo (np.: student)

 Nazwa i miejsce zakładu pracy (jeśli dotyczy)


Liczba wychowywanych dzieci (w tym liczba dzieci w wieku do 7 lat)


Dane drugiego rodzica/ opiekuna prawnego* (jeżeli dotyczy)

Imię

Nazwisko


Adres zamieszkania

Telefon, e-mail:


Płeć (proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu)
KOBIETA


MĘŻCZYZNA

Data urodzenia


Stan cywilny


Status na rynku pracy (proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu)
Zatrudniony – pracujący/ prowadzący własną działalność gospodarczą

Zatrudniona/y, ale przebywająca/y na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (proszę wpisać rodzaj urlopu)


Bezrobotna/y

 Nieaktywna/y zawodowo (np.: student)


 Nazwa i miejsce zakładu pracy (jeśli dotyczy)





Dane dziecka

Imię

Nazwisko


Adres zamieszkania


Płeć (proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu)
Dziewczynka



Chłopiec


Data urodzenia


Dodatkowe informacje o dziecku (alergie, stan zdrowia, dieta itp.)


























Informacje dodatkowe:

Preferowana lokalizacja punktu opieki dziennej:

ul. Poprzeczna 23/2
ul. Krzyżowa 12 
ul. Wieniawskiego 9 (2 opiekunki) 

Czy w przypadku, kiedy Pani/Pana dziecko nie zakwalifikuje się do punktu opieki dziennej w preferowanej przez Panią/Pana lokalizacji, jest Pani/Pan gotowa/-y skorzystać z usług opiekuna dziennego w innej części Miasta?

TAK
NIE
Proszę uzupełnić dane na temat zapotrzebowania na usługi opiekuńcze u dziennego opiekuna:

Liczba godzin dziennie ………………………...…..
Zapotrzebowanie na opiekę w godzinach od ……….. do ………….
Data rozpoczęcia korzystania z usługi ………………………...
Uwagi ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………..

Oświadczenia Kandydata

Ja, niżej podpisana/-y ………………………………………………….…………….., legitymująca/-y się dowodem osobistym …………………………….………………., PESEL ……………………….., oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników do udziału w projekcie "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” w roku 2016

	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka na potrzeby rekrutacji do udziału w Projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” 
w roku 2016 oraz sprawozdawczości prowadzonej przez Miasto Rybnik, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
	Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);


Oświadczam, że zostałam poinformowana/-y, że administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, oraz, że mam prawo dostępu do moich danych i ich zmiany.

Oświadczam, że zamierzam podjąć zatrudnienie. (dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia – nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych).


……………………………………..		……………..…………………………………	(miejscowość, data)				(podpis Kandydata – rodzica/opiekuna prawnego)


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do udziału w Projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” w roku 2016 oraz sprawozdawczości prowadzonej przez Miasto Rybnik, zgodnie z zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);


	……………………………….		…………………………………………
(miejscowość, data)						(podpis drugiego rodzica)















































Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 524/2016
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 29.07.2016 r.

Ramowy wzór Umowy o świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki dziennej


zawarta ……………………… r. w Rybniku
pomiędzy:
Miastem Rybnikiem, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanym przez ………………………………………………………….. zwanym danej Usługodawcą, 
a
……………………..  – rodzicem/opiekunem prawnym ………………., zamieszkałą w Rybniku, ul. …………………, PESEL: ……………. seria i nr dowodu ………………


§ 1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie opieki nad dzieckiem w wieku od 1 do 3 lat przez opiekuna dziennego, który na podstawie zawartej z Miastem Rybnik umowy cywilnoprawnej świadczy usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu „Punkty opieki dziennej jako alternatywna forma świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Poddziałanie 8.1.3. 
Opiekun dzienny wpisany jest na listę opiekunów dziennych, prowadzoną przez Prezydenta Miasta Rybnika.

§ 2
Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 1 do 3 roku życia
Opiekun dzienny – …………….., zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia przez Usługodawcę, sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi w wymiarze maksymalnie 9 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	W trakcie miesięcy letnich, po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z rodzicami/opiekunami prawnymi, w punkcie opieki dziennej będzie miała miejsce pięciodniowa przerwa wakacyjna.
	Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach od ………………………….
	Opieka nad dziećmi sprawowana jest w lokalu położonym w Rybniku przy 
ul. ………………., do którego opiekun dzienny posiada tytuł prawny. 
	Na czas swojej nieobecności opiekun dzienny wskazuje opiekunkę dzienną, sprawującą opiekę w lokalu przy ul. …………………, która w miarę możliwości będzie pełnić zastępstwo w sprawowaniu opieki.

§ 3
Obowiązki rodzica (opiekuna prawnego)
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania opiekuna dziennego 
oraz Usługodawcę o wszystkich szczególnych wymaganiach jego dziecka (np. alergiach, chorobach, diecie itp).
	Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o zmianie godzinowego zapotrzebowania na opiekę sprawowaną przez opiekuna dziennego.
	Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przedstawienia imiennej listy osób upoważnionych do odbioru dziecka od sprawującego nad nim opiekę opiekuna dziennego.
Rodzic/opiekun prawny, a także osoby przez niego upoważnione, zobowiązani są do odbierania dziecka w ustalonej z opiekunem dziennym godzinie. 
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do informowania, z jednodniowym wyprzedzeniem, opiekuna dziennego o planowanej nieobecności dziecka. W przypadku sytuacji nagłych zobowiązuje się rodzica do niezwłocznego poinformowania opiekuna o nieobecności dziecka.
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczania opiekunowi gotowych do podania lub wymagających wyłącznie podgrzania posiłków oraz napojów dla swojego dziecka. Posiłki powinny być świeże, przygotowane w sposób staranny i higieniczny, i dostarczone w pojemnikach uniemożliwiających ich uszkodzenie.
Skład poszczególnych posiłków może być konsultowany z innymi rodzicami/opiekunami prawnymi lub opiekunem dziennym.
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego ponoszenia opłat, związanych ze sprawowaną nad jego dzieckiem opieką, na wskazany w § 5 numer konta.
 Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia opiekunowi dziennemu w pierwszym dniu sprawowania opieki, wyprawki dla swojego dziecka. W skład wyprawki wchodzą:
	ubranie na zmianę;

obuwie zmienne z antypoślizgową podeszwą;
piżama;
	ręcznik;
	śliniak – 2 sztuki;
przedmioty higieny osobistej: szczoteczka do zębów, kubek, pasta;
	smoczek – jeżeli jest stosowany;
pieluchy – jeżeli są stosowane;
(mokre) chusteczki nawilżające;
	opcjonalnie – ulubiona zabawka.
	Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczania, na wniosek opiekuna dziennego, dodatkowych materiałów, zabawek i innych akcesoriów, niezbędnych do sprawowania opieki nad dzieckiem.


§ 4
Obowiązki Usługodawcy
Usługodawca zobowiązany jest do:
	organizowania, koordynowania i monitorowania pracy opiekunów dziennych,
	rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy opiekunami dziennymi i rodzicami/opiekunami prawnymi,
	monitorowania opinii rodziców/opiekunów prawnych na temat jakości sprawowanej opieki,
	wypłaty wynagrodzenia opiekunom dziennym oraz zapewnienia im ubezpieczenia OC i NNW w trakcie świadczenia usług.


§ 5
Opłaty z tytułu sprawowanej opieki nad dzieckiem
Zasady i wysokość opłaty miesięcznej za korzystanie z usług opiekuna dziennego reguluje Uchwała Rady Miasta Rybnika nr 206/XIV/2015 z dnia 22 października 2015 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).
Wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców stanowi iloczyn ustalonej stawki, o której mowa w ust. 1, i zadeklarowanej liczby ………. godzin dziennie oraz liczby dni w miesiącu, zgodnie z kalendarzem dni roboczych. 
	Wysokość opłaty miesięcznej ponoszonej przez rodziców, w przypadku korzystania z usług opiekuna dziennego w większej niż zadeklarowana liczbie godzin, będzie weryfikowana na podstawie prowadzonej przez opiekunów dziennych listy obecności, w której zawarte będą szczegółowe dane, takie jak: 
	data i godzina pozostawienia dziecka pod opieką;
	data i godzina odebrania dziecka spod opieki;
	ewentualne uwagi dotyczące np. zachowania czy stanu zdrowia dziecka.

	Opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem rodzic zobowiązany jest wnosić z góry do 10 dnia miesiąca, w którym jest sprawowana opieka.
	Wysokość opłaty za opiekę może ulec zmianie na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodzica/opiekuna zwiększonej lub zmniejszonej liczby godzin opieki, ponad wskazaną w ust. 2, według wzoru określonego w załączniku nr 1. Wszelkie zmiany opłat będą uwzględniane od dnia obowiązywania zgłoszenia.
	Opłata powinna być uiszczana na konto bankowe Usługodawcy o nazwie Urząd Miasta Rybnik nr 53 1020 2528 0000 0502 0438  8401 w  PKO Bank Polski  S.A.
	Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu opłaty na konto bankowe Usługodawcy.
	W przypadku pozostawienia dziecka w punkcie opieki po jego godzinach pracy lub w większej ilości niż wskazanej w ust. 2, zostanie naliczona  kara w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę

W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty z tytułu sprawowanej opieki nad dzieckiem Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień spóźnienia.
	W przypadku zalegania z płatnością do końca danego miesiąca przez rodzica/opiekuna prawnego Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 6
Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od daty jej zawarcia do 31.12.2016 r.
	Świadczenie opieki rozpocznie się w dniu ………….. r.
§ 7
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron z ważnych przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem  nieważności. 
3. Umowa wygasa z ostatnim dniem roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia, w przypadku kiedy w trakcie trwania umowy dziecko, nad którym sprawowana jest opieka przez opiekuna dziennego, ukończy 3 rok życia.
4. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez rodzica/opiekuna prawnego postanowień umowy. 
§ 8
Odpowiedzialność opiekuna dziennego
Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem ponosi opiekun dzienny.
Usługodawca obejmuje opiekunów dziennych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w okresie świadczenia przez niego usług opiekuńczych.
§ 9
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikające z umowy Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny, a w przypadku kiedy rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, o sporze rozstrzygał będzie sąd odpowiedni dla siedziby Usługodawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


…………………………………………		…………………………………………              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)			 (podpis Usługodawcy)

Załącznik nr 1 do umowy							

Rybnik, dn………………..

……………………………
imię i nazwisko dziecka 
…………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
……………………………..
Adres zamieszkania 

Oświadczenie

Informuję, że od dnia ………………., moje dziecko ……………………………………(imię i nazwisko dziecka) będzie uczęszczało w zwiększonej/zmniejszonej liczbie godzin w ciągu dnia tj………..



……………………………………
data i podpis rodzica/ opiekuna

			

















