UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W PRZEDSZKOLU

UMOWA NR
…………………. Zawarta w Zaździerzu w dniu…………………………………. pomiędzy
rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka
1. Panią ____________________________________ adres zamieszkania ___________________
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
_________________________________________ nr dowodu osobistego _______________________
2. Panem ___________________________________ adres zamieszkania ___________________
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
_________________________________________ nr dowodu osobistego _________________
zwanymi dalej „Rodzicami”, a
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wincentów i Okolice – organ prowadzący - Przedszkole Niepubliczne
„Promyczek” w Zaździerzu 33, 09-520 Łąck, reprezentowanym przez Dyrektora placówki - Beata Perka,
zwanym dalej „Przedszkolem”
§1
Przedmiot umowy stanowi korzystanie przez dziecko/dzieci:
_ __________________________________________________PESEL______________________
___________________________________________________ PESEL ______________________
___________________________________________________ PESEL ______________________
Zwane dalej „Dzieckiem” ze świadczeń Przedszkola.
§2
Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku/dzieciom:
1) bezpłatnego realizowania podstawy programowej ,o której mowa w załączniku Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2012r. poz. 977);
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2) fachowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych;
3) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie Przedszkola.
4) Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia (obiadu).
5) Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę.
6) Dziecko zostanie objęte ubezpieczeniem NNW na koszt rodzica/opiekuna.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od

01.09.2016 r. do 31.06.2017 r.

2. Dziecko będzie uczęszczać do Przedszkola w pełnych godzinach od godz._________ do
godz._________________ i będzie/nie będzie korzystać z wyżywienia.
3. Przy zapisie dziecka do Przedszkola pobierana jest jednorazowo opłata w kwocie 100 zł. (wpisowe).
4. Rodzice zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za świadczenia Przedszkola
w kwocie 70.00 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na zajęcia dodatkowe: rytmika, logo rytmika, jęz.
angielski, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, oraz na atrakcje przygotowywane przez
Przedszkole typu: teatrzyki, bale, konkursy, częściowo wycieczki jak również bieżące potrzeby dzieci.
5. Jeżeli jednocześnie do Przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, rodzic uiszcza comiesięczną
opłatę tylko za jedno z dzieci w wysokości 100 %, za pozostałe dzieci płaci 50 % kwoty.
6. Opłaty za świadczenia Przedszkola płatne są z góry do 15 -ego każdego miesiąca, począwszy od dnia
przyjęcia dziecka do przedszkola.
7. Przedszkole umożliwia uczestnictwo dzieci w zajęciach z ceramiki i judo. Miesięczna opłata za każde
z zajęć to kwota 30,00 zł od dziecka.
8. Opłata za obiad w wysokości stanowiącej iloczyn obiadowej stawki wyżywienia – 5,20zł(pięciu
złotych I dwudziestu groszy brutto) i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu pobierana jest do 10go każdego miesiąca.
9. Wysokość miesięcznej płatności może ulec zmianie, bez konieczności zmiany umowy, na skutek
zmiany wysokości dotacji gminnej wypłacanej na dziecko uczęszczające do placówki, ustalonej na
podstawie odrębnych przepisów, o czym zawiadamiani są Rodzice poprzez wywieszenie informacji na
tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
10. Wpłat należności za Przedszkole należy dokonywać na konto SRW Wincentów, Gmina Łąck, nr
konta: 91 9038 1014 2605 8333 2000 0010 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.
§4
Opłata za świadczenia Przedszkola, o której mowa w § 3 podlega zwrotowi w przypadku:
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1.

nie funkcjonowania Przedszkola z przyczyn leżących po jego stronie (np. awaria) w wysokości
proporcjonalnej, tj. 1/21 opłaty miesięcznej za każdy dzień przerwy w działalności.
2. W okresie ciągłej miesięcznej, udokumentowanej nieobecności dziecka w przedszkolu,
spowodowanej chorobą lub pobytem w szpitalu.
3. Potrąceń dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna
powodująca potrącenie.
§5
1. Strony umowy mogą ją rozwiązać na mocy porozumienia stron.
2. Rodzice mogą wypowiedzieć w formie pisemnej umowę w każdym czasie, z zastosowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Przedszkole może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku:
a/ zalegania z opłatami za świadczenia Przedszkola z tytułu określonego w § 3 niniejszej umowy za
okres 1 miesiąca;
b/ innych przyczyn naruszających statut Przedszkola.
4. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 3 pkt. 1 i 2 nastąpi po uprzednim pisemnym
dwukrotnym wezwaniu Rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie. W przypadku
nie uiszczenia opłat, o których mowa w § 3 za okres 1 miesiąca, placówka upoważniona jest do
wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nieuiszczonej należności powiększone o
odsetki, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym
Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa zostaje sporządzona na potrzeby placówki w celu weryfikowania należnych płatności.

_________________________________

(Podpis Rodziców/opiekuna prawnego)

_________________________________

(Podpis Rodziców/opiekuna prawnego)

__________________________________

(Podpis Dyrektora Przedszkola)
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