Przedszkole „Przygoda” w Redzie 84-240, ul. C.K. Norwida 59

Umowa o świadczenie usług dla dziecka
zawarta w dniu _____________________________________ pomiędzy Przedszkolem „Przygoda”,
(zwanym dalej Przedszkolem) mieszczącym się przy ul. C.K. Norwida 59 w Redzie, reprezentowanym przez
dyrektora mgr Dorotę Korczakowską,
a Rodzicem/Opiekunem (zwanym dalej Usługobiorcą) _________________________________
___________________________________________________________________________
zamieszkałym w _________________________________________________________________
Dane dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
§1
1.

2.
3.
4.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
1.1 bezpieczeństwa w czasie przebywania w Przedszkolu,
1.2 fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej,
1.3 realizacji podstawy programowej określonej w bieżącym Rozporządzeniu MEN,
1.4 nauki języka angielskiego, zajęć muzyczno-ruchowych, nauki religii, a także udział w spektaklach
teatralnych.
Przedszkole w ramach czesnego zapewnia 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
Przedszkole zapewnia opiekę w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00
z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych ustalonych przez Radę Pedagogiczną Przedszkola na początku roku
przedszkolnego i podanych do wiadomości Rodziców w październiku każdego roku.
Przedszkole realizuje podstawę programową w godzinach od 9.00 do 14.00 w okresie dziesięciu miesięcy
roku przedszkolnego. Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia z wyłączeniem jednego miesiąca
wakacyjnego. Termin wakacyjnej przerwy jest ustalany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola na początku
roku przedszkolnego i podawany do wiadomości Rodziców w październiku każdego roku.
§2

1.

Usługobiorcy mogą uzyskać zwrot kosztów wyżywienia (w wysokości 5 zł za dzień zajęć) w przypadku
nieobecności dziecka powyżej trzech kolejnych dni w Przedszkolu. Wysokość zwrotu będzie wyliczana
przez administrację Przedszkola dwa razy w roku: na koniec stycznia i na koniec czerwca, na podstawie
zapisów w dziennikach zajęć. Zwroty kosztów wyżywienia nastąpią przez obniżenie czesnego za miesiące
(odpowiednio) luty i lipiec. Nieobecności lipcowe będą rozliczone w pierwszym półroczu kolejnego roku
przedszkolnego.
2. Dzieci chore nie będą przyjmowane do Przedszkola z powodu możliwości przeniesienia infekcji na inne
osoby. Stwierdzenie podejrzenia choroby przez wychowawczynię dziecka, potwierdzone przez pielęgniarkę
Przedszkola spowoduje odesłanie dziecka do domu.
§3
Usługobiorca zobowiązuje się do:
3.1. wniesienia do dnia 5. (dzień wpływu na konto) każdego miesiąca roku przedszkolnego czesnego
w wysokości 550,00 zł, z pominięciem miesiąca, o którym mowa w §1.p.4.
3.2 wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty w wysokości 200,00 zł przeznaczonej na
przygotowanie miejsca dla dziecka w Przedszkolu,
3.3. wniesienia do dnia 5 września każdego roku przedszkolnego opłaty edukacyjnej w wysokości 150,00 zł
na zakup materiałów edukacyjnych,
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3.4 wniesienia składki za ubezpieczenie dziecka za okres świadczenia usług lub przedłożenia pisemnego
oświadczenia o zobowiązaniu się Usługobiorcy do ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie.
3.5 niezwłocznego informowania sekretariatu Przedszkola o zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania
dziecka.
§ 4
1. W przypadku podpisania umowy w trakcie miesiąca czesne za ten miesiąc wylicza się proporcjonalnie.
2. Opłata na przygotowanie miejsca i opłata edukacyjna nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji
z usług Przedszkola.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego o procentowy Wskaźnik Inflacji
ogłaszany przez GUS w Biuletynie Statystycznym, jednak nie częściej niż co 6 miesięcy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu, a jedynie wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń Przedszkola.
5. Należności - z wyjątkiem składki za ubezpieczenie dziecka - należy wpłacać na konto
spółki Nasza Szkoła S.C. z siedzibą w Redzie, ul. Norwida 59. Numer konta spółki w Alior Banku :

51 2490 0005 0000 4530 4378 3218.
§ 5
Zasady organizacji Przedszkola określa statut Przedszkola „Przygoda” w Redzie.
§6
1. Usługobiorca może odstąpić od umowy z 1-miesięcznym wypowiedzeniem, które upływa ostatniego dnia
miesiąca. Wypowiedzenie, którego termin upłynąłby 30 czerwca lub 31 lipca uważa się za wypowiedzenie
z końcem roku przedszkolnego co znaczy, że jego termin upływa 31 sierpnia.
2. Przedszkole może odstąpić od umowy w przypadku nieterminowego regulowania należności lub gdy zwłoka
we wpłacie czesnego przekroczy dwa miesiące.
§ 7
Umowa jest wiążąca po podpisaniu przez obydwie strony oraz wpłaceniu opłaty za przygotowanie miejsca.
§ 8
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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