Umowa o świadczenie usług w roku szkolnym 2019/2020

Zawarta w dniu ………………… roku pomiędzy:
Niepublicznym Przedszkole Niebieski Motylek w Rzeszowie, reprezentowanym przez
Julię Szargut, zwanym dalej Przedszkolem,
a
Panią …………………………………, zamieszkałą w ………………………… przy ul.
……………………………………………, legitymującą się dowodem osobistym seria
…………… nr ……………, i
Panem …………………………………, zamieszkałym w ………………………… przy ul.
……………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria
…………… nr ……………,
występującymi w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy dziecka syna/córki
…………………………………, urodzonego/ej dn. ………………… w …………………,
zamieszkałego/ej w ………………………, przy ul. ………………………, zwanymi dalej
Rodzicami.
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy są prawa i obowiązki stron w procesie nauczania, opieki
i wychowania dziecka.
§2
1. Rodzice powierzają placówce nauczanie, opiekę i wychowanie dziecka w zakresie
programu realizowanego w przedszkolach.
2. Przedszkole zobowiązuje się realizować nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem
na zasadach obowiązujących w przedszkolach niepublicznych zgodnie z obowiązującymi
normami prawnymi.
3. Zasady organizacji Przedszkola oraz zasady rekrutacji dzieci określają Statut i Regulamin
Przedszkola wraz z załącznikami.
§3
Przedszkole zobowiązuje się:
1. Zapewnić odpowiednie warunki nauczania, wychowania i opieki w trakcie całego roku
szkolnego.
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2. Zatrudniać kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania
stanowiska nauczyciela w przedszkolach.
3. Realizować program nauczania i wychowania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Edukacji Narodowej i kuratorium oświaty.
4. Zapewnić opiekę nad dziećmi przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach
7:000–17.30, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych przez
organ prowadzący, określonych odrębnym zarządzeniem przez dyrektora Przedszkola.
5. Zapewnić bezpieczeństwo dzieciom podczas ich pobytu w Przedszkolu.
6. Współdziałać z Rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem.
§4
Obowiązki Rodziców:
1. Rodzice zobowiązani są respektować Statut Przedszkola Niepublicznego Niebieski
Motylek oraz Regulamin Przedszkola Niepublicznego Niebieski Motylek.
2. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia Przedszkola o każdorazowej zmianie adresu
zamieszkania oraz telefonów kontaktowych, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania
niniejszej Umowy.
3. Rodzice zobowiązani są wskazać dane osób upoważnionych do odbioru dziecka
z Przedszkola, podając w karcie informacyjnej dziecka i na pisemnym upoważnieniu dane
osobowe i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby odbierającej dziecko
(osoba ta musi być pełnoletnia i trzeźwa).
4. Rodzice zobowiązują się przyprowadzać dziecko do Przedszkola na co najmniej
5-godzinny pobyt podczas którego realizowana jest podstawa programowa.
5. Rodzice zobowiązani są opłacić czesne na które składa się opłata stała w wysokości
…………………..

zł

miesięcznie

oraz

opłata

za

całodzienne

wyżywienie.

Na kwotę czesnego składają się:
•

opłata stała,

•

opłata za wyżywienie wyliczana wg stawek za dzień, podawana do wiadomości
Rodziców za pośrednictwem dyrektora.
Stawka ta może ulec zmianie za każdym razem, kiedy opłatę podniesie
dostarczająca wyżywienie firma cateringowa, nie częściej jednak niż raz w roku
szkolnym.

6. Czesne płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry wraz z wyliczoną opłatą za
wyżywienie.
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7. Dopuszcza się zmianę wysokości czesnego w trakcie obowiązywania Umowy. Zmiana
dopuszczalna jest w wysokości do 20 proc. kwoty czesnego z poprzedniego roku
szkolnego i powiększona o wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych i usług ustalony przez
GUS, nie więcej niż jednokrotnie w ciągu roku szkolnego. "W sytuacji podniesienia
wysokości czesnego Rodzice mają prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego".
Zmiana wysokości czesnego winna być dokonana w formie pisemnej, jako aneks do
niniejszej Umowy.
8. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty
stałej.
9. W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej za dni,
w których dziecko nie korzystało z posiłków. Warunkiem tego jest powiadomienie
Przedszkola o absencji dziecka do godziny 08:30 w dniu nieobecność. Za powiadomienie
uznaje się telefon wykonany na numer Przedszkola i odebrany przez uprawnionego
pracownika Przedszkola.
10. Wszelkie wpłaty na rzecz Przedszkola należy dokonywać bezpośrednio na rachunek
bankowy placówki: ING 55 1050 1562 1000 0090 3051 0508
11. Rodzice zobowiązani są każdorazowo przyprowadzać dziecko do Przedszkola najpóźniej
do godz. 9.00 i odebrać je do godz. 17.30. Odbiór dziecka po godzinach pracy
Przedszkola skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w kwocie 20 zł za każde
rozpoczęte 30 minut.
§5
1. Opłata stała, o której mowa w § 4 pkt 5 Umowy, obejmuje: całodniowy pobyt
w Przedszkolu, świadczenia udzielane w zakresie realizacji podstawy programowej
wychowania

przedszkolnego,

określonej

przez

Ministra

Edukacji

Narodowej,

świadczenia z zakresu wychowania i nauczania powyżej podstawy programowej tj.
zajęcia sportowe z gimnastyką korekcyjną, rytmiczne, językowe, wyposażenie dziecka w
niezbędne materiały plastyczne, a także wolny wstęp na aranżacje artystyczne realizowane
na terenie przedszkola np. teatrzyk lalkowy, warsztaty kulinarne.
2. Przedszkole może organizować imprezy i wycieczki, za które będą pobierane odrębne
opłaty.
3. Wszelkie zajęcia dodatkowe, realizowane poza opłatą stałą, będą realizowane przez
Przedszkole jedynie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przez Rodziców i za
ich zgodą.
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§6
1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąc. Oświadczenia
o wypowiedzeniu Umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przedszkole może przed terminem wypowiedzieć Umowę w szczególności w przypadku:
a) niepłacenia czesnego pomimo wystosowanego wcześniej pisemnego wezwania do
zapłaty i podania w nim ostatecznego terminu należności,
b) naruszenia przez Rodziców Regulaminu Przedszkola, postanowień niniejszej
Umowy oraz Statutu.
§7
Rodzice mają obowiązek informować Dyrektora przedszkola o każdej zmianie w zakresie
treści przysługującej im w stosunku do dziecka władzy rodzicielskiej, o jej zawieszeniu lub
ograniczeniu, ewentualnie pozbawieniu i przedstawić do wglądu stosowne orzeczenie sądu.
§8
Rodzice mają obowiązek informować Dyrektora przedszkola o każdej zmianie adresu
zamieszkania oraz telefonów kontaktowych.
§9
Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie spory polubownie. W razie braku możliwości
polubownego rozstrzygnięcia spraw właściwym do ich rozwiązania będzie sąd powszechny,
właściwy dla miejsca siedziby Przedszkola.
§ 10
Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 13
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Karta zgłoszenia dziecka wraz z aneksem oraz ankieta o dziecku stanowią załącznik do
niniejszej Umowy.
§ 14
Umowa obowiązuje w okresie od ………………. r. do ……….…………… r.

Rzeszów, dnia …………..

1. ...............................................

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

2. ..……………………..……

Podpis właściciela przedszkola

Podpis Rodziców/opiekunów

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treści Klauzuli informacyjnej RODO, Statutu
placówki oraz Regulaminami przedszkola wraz z załącznikami i w pełni akceptuję ich
postanowienia.

.................................................
Podpis Rodziców/opiekunów
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