UMOWA
( przedszkole)
Zawarta w dniu …......,..........roku pomiędzy Niepublicznym Przedszkolem „ Biedroneczki”
ul. Podstołeczna 6, 05-420 Józefów reprezentowanym przez właściciela – Panią Dorotę Smolińską,
zwanym w dalszej części umowy “Przedszkolem”
a
Panem/ Panią.........................................................................................................................................
zamieszkałym(ą) w ..............................................przy ul. ...................................................................
telefony kontaktowe..............................................................................................................................
e-mail....................................................................................................................................................
działającym (ą) w imieniu własnym oraz jako ustawowy przedstawiciel nieletniego dziecka:
(imię i nazwisko dziecka)....................................................................................................................
syna/ córki ....( imiona rodziców)............................................i...........................................................
urodzonego ..............................................................................w.........................................................
NR PESEL............................................................................................................................................
zamieszkałego w...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
zameldowanego w ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Rodzicem”
§1
Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie kształcenia i wychowania
dziecka w przedszkolu.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony: Rok szkolny 2012/2013
Od dnia ...............................................do dnia 31 sierpnia 2013 r.

§3
Rodzice powierzają Przedszkolu kształcenie i wychowanie dziecka.
Przedszkole w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
- sprawowania opieki nad dzieckiem przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- tworzenia warunków do realizacji podstawy programowej wymaganej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
- zapewnienia opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka,
- wspomagania wychowawczej roli rodziny,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dziecka,
- zapewnienia wyżywienia dziecku zgodnie z normami określonymi przez Ministerstwo
Zdrowia,
- współdziałanie z Rodzicem w zakresie kształcenia i wychowania dzieci.
§4
Rodzic zobowiązuje się do:
1. Respektowania zasad pobytu dziecka określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Terminowego i regularnego wnoszenia ustalonego czesnego.
§5
1. Czesne za przedszkole w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy
Rodzic wnosi od początku miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło edukację w przedszkolu do
końca roku szkolnego tj. do dnia 31.08.2012 roku.
2. Opłata za dany miesiąc powinna być wniesiona z góry do 5-go dnia każdego miesiąca w kasie
przedszkola lub na konto nr 33 1140 2004 0000 3402 4246 5623.
3. Za uchybienie terminu płatności Przedszkole nalicza Rodzicom odsetki w wysokości 1%
czesnego za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu czesne nie podlega zwrotowi.
5. Rodzicowi przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnie
obowiązującej stawki żywieniowej tylko w sytuacji zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej do
godz. 8.30 dnia, w którym dziecko nie będzie uczęszczać na zajęcia przedszkolne.
Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu każdego miesiąca, naliczaną
opłatę na następny miesiąc pomniejsza się o przysługujący odpis.
6. Na czesne za rodzeństwo uczęszczające do przedszkola Rodzicowi przysługuje rabat w
wysokości 10% na każde dziecko.
7. Rodzice wnoszą jednorazową bezzwrotną opłatę wpisowego w momencie złożenia umowy w
wysokości 500 zł.
§6
Dziecko z Przedszkola Niepublicznego „ Biedroneczki”: może być odbierane tylko i wyłącznie
przez Rodziców oraz osoby upoważnione przez rodziców – wpisane na listę osób upoważnionych.
§7
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
W trosce o dobro i higienę zdrowotną wszystkich dzieci wskazani przez Właścicieli pracownicy
Przedszkola ( w sytuacjach budzących wątpliwość ) uprawnieni są do odmowy przyjęcia
dziecka w danym dniu, lub żądania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan zdrowia
dziecka pozwalający mu na uczestnictwo w zajęciach bez narażania zdrowia innych dzieci i
pracowników.

2. W sytuacji istnienia choroby przewlekłej- np. alergii, rodzice zobowiązani są do dokonania
odpowiedniego wpisu w karcie przedszkolaka ( przy zapisie dziecka lub niezwłocznie po
stwierdzeniu choroby przez lekarza) wraz z podaniem objawów zewnętrznych choroby.
3. Wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka stanowią tajemnicę służbową i mogą być
wykorzystywane jedynie dla potrzeb zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pobytu wszystkich dzieci w Przedszkolu.
§8
1. Dziecko otrzymuje dziennie w Przedszkolu następujące posiłki:
-śniadanie ( ok godz. 9.00)
-drugie śniadanie ( ok godz.11.00)
-obiad dwudaniowy ( ok godz. 12.30 i 14.50)
-podwieczorek ( ok godz. 16.15)
§9
1. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem,
złożonym nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, z mocą obowiązującą od 1-go dnia
następnego miesiąca.
2. Przedszkole może przed terminem rozwiązać umowę w przypadku:
a) naruszenia przez rodziców zapisów niniejszej umowy,
b) systematycznego opóźniania wpłat czesnego,
c) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka co powodować może
negatywne skutki zdrowotne oraz wychowawcze dla całej placówki, oraz zaburzać proces
pracy dydaktycznej Przedszkola,
d) rażącego naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z Przedszkolem i/lub
innymi Rodzicami.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

PRZEDSZKOLE

RODZIC

Załącznik nr 1 do umowy

ZASADY POBYTU DZIECKA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
„ BIEDRONECZKI”
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Niepubliczne Przedszkole „ Biedroneczki” z siedzibą w Józefowie przy ul. Podstołecznej 6
jest otwarte pomiędzy 1 września 2012 roku a 31 sierpnia 2013 roku, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, z wyjątkiem niżej wymienionych dni wolnych:
DNI WOLNE:
· Wszystkich Świętych (1 listopada)
· Rocznica Odzyskania Niepodległości (11 listopada)
· Wigilia, Bożego Narodzenie, Nowy Rok (24-26 grudnia, 1 stycznia)
· Święta Wielkanocne
· Rocznica Konstytucji (3 maja)
· Święto Trzech Króli
· Boże Ciało

Akceptuję zasady pobytu dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „ Biedroneczki”

…………………………………………..
(podpis rodzica)

Załącznik nr 2 do umowy
OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
„ BIEDRONECZKI”
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Czesne za całodzienny pobyt dziecka wynosi 900 zł i jest płatne 12 miesięcy w roku.
Kwota ta obejmuje sprawowanie funkcji opiekuńczo -wychowawczej, dydaktycznej i żywienie
dziecka w godzinach od 7.00 do 18.00.
Istnieje również możliwość zapisania dziecka na cały dzień w godzinach 7.00 – 18.00 na nie
wszystkie dni w tygodniu.
Opłata miesięczna z całodziennym wyżywieniem wynosi:
Za 1 dzień w tygodniu - 240 zł
Za 2 dni w tygodniu – 400 zł
Za 3 dni w tygodniu – 550 zł
Za 4 dni w tygodniu – 700 zł
Opłaty – za pobyt 9.00 – 13.00 (za dodatkową opłatą śniadanie + zupa za 4 zł/dziennie)
1 raz w tygodniu - 220 zł
2 razy w tygodniu - 350 zł
3 razy w tygodniu - 490 zł
4 razy w tygodniu - 590 zł
5 razy w tygodniu - 680 zł

W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz.18.00 pobyt dziecka jest dodatkowo
płatny w wysokości 20 zł ł za każde rozpoczęte 30 minut.
Opłaty za pobyt adaptacyjny* ( karnet godzinowy do wykorzystania w ciągi 1 miesiąca):
20 godzinny – 290 zł
40 godzinny – 490 zł
80 godzinny – 790 zł
*w cenie: wyżywienie oraz zajęcia w godzinach pobytu
Bezzwrotne wpisowe płatne jednorazowo przy zapisie wynosi 500 zł

…………………………………………..
(podpis rodzica)

Załącznik nr 3 do umowy
ZNIŻKI , PROMOCJE W OPŁATACH ZA POBYT DZIECKA W NIEPUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU
„ BIEDRONECZKI”
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Promocja dla dzieci 3, 4 i 5 letnich na czesne za całodzienny pobyt w przedszkolu z pierwsze 2
miesiące wynosi 700zł. Po upływie tego terminu czesne automatycznie wzrasta do standardowej
opłaty miesięcznej – 900 zł.
Promocja dla rodzeństw na czesne za całodzienny pobyt w przedszkolu od września do grudnia
2012 wynosi 550zł.za każde dziecko Po upływie tego terminu czesne automatycznie wzrasta do
standardowej opłaty miesięcznej – 900 zł. za pierwsze dziecko oraz 700 zł za drugie i kolejne
dziecko

…………………………………………..
(podpis rodzica)

