UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
Zawarta w dniu………………………pomiędzy Przedszkolem Zaczarowany Domek
w Jaworznie, ul. Chopina 98, którego Organem Prowadzącym jest Zaczarowany Domek s. c.
Agnieszka Kaczmarczyk - Kurzydło Dorota Mikulska-Padło, zwanym w dalszej treści dalej
„Przedszkolem Zaczarowany Domek”
a Rodzicem/Opiekunem………………………………………………………………….
zamieszkałym w ………………………………………………………………………….
legitymującym się dowodem osobistym seria……….nr…………………………………
wydanym przez…………………………………………………, posiadającą/ -ym nr PESEL,
zwanym dalej „Rodzicem”.
§1
1. Rodzice powierzają Przedszkolu Zaczarowany Domek na zasadach i warunkach określonych
niniejszą umową opiekę nad małoletnią/ małoletnim …....................................................., ur.
dn.............., zwaną/-ym w dalszej części treści „Dzieckiem”
§2
1.Przedszkole Zaczarowany Domek obowiązuje się do:
1) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty
i przepisach wydanych na jej podstawie oraz w konwencji praw dziecka:
2) sprawowania opieki nad Dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb
rozwojowych
2. W trakcie realizacji zobowiązań o których mowa Przedszkole zapewnia Dziecku:
1. bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce i na jej terenie:
2. fachową opiekę dydaktyczno – wychowawczą:
3. realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
4. bazę dydaktyczną odpowiednią do oferowanych usług:
5. możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego:
6. różne formy zajęć dodatkowych, wedle potrzeb i zainteresowań ;
3. Przedszkole funkcjonuje cały rok, także w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.
4. Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.30.

5.Przedszkole stwarza możliwość odpłatnego korzystania przez Dziecko z wyżywienia.

Warianty

i odpłatność za nie ustala Organ Prowadzący w porozumieniu z Rodzicami.

§3
Rodzice zobowiązują się do:
1) przestrzegania statutu i regulaminu Przedszkola;
2) osobistego przyprowadzania i odprowadzania Dziecka do/z Punktu Przedszkolnego lub
pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej;
3) informowania Organu Prowadzącego lub nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności
Dziecka, trwającej dłużej niż 5 dni;
4) terminowego uiszczania do 5 -go dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznych opłat za
pobyt w placówce, tj. opłaty stałej i opłaty za wyżywienie;
5) jednocześnie Rodzice przyjmują do wiadomości, że stawka żywieniowa może być odliczona
za zgłoszoną nieobecność Dziecka w Przedszkolu w kolejnym miesiącu rozliczeniowym;
6) Zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od 1-go dnia miesiąca
kolejnego. W okresie trwania wypowiedzenia, zobowiązują się do uiszczenia należnego
czesnego.

§4
Rodzice maja prawo do:
1) zapoznania się z programem pracy Przedszkola na dany rok oraz z planami pracy grupy
wiekowej, do której uczęszcza dziecko;
2) dostępu do bieżącej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń Dziecka,
oraz ich przyczyn;
3) przebywania w pomieszczeniach Przedszkola wraz z Dzieckiem oraz obserwowania
zajęć w których ono bierze udział;
4) przekazywania Organowi Prowadzącemu opinii na temat pracy Przedszkola oraz
propozycji udoskonalenia placówki;
§5
Przedszkole może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez Rodziców statutu i regulaminu placówki
2) zalegania z opłatą za pobyt Dziecka w placówce za okres powyżej jednego miesiąca;

3) nieobecności dziecka dłuższej niż 2 tygodnie bez podania przyczyny
§6
Rodzice mogą rozwiązać umowę w przypadku:
1) niewłaściwego sprawowania opieki nad Dzieckiem:
2) niezagwarantowania Dziecku bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w placówce:
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
§8
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ….............................. do dnia......................................
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki, które zostały przedłożone do wypełnienia
i/lub zapoznania się Rodzicowi przed podpisaniem niniejszej umowy.
1. Aneks dotyczący umowy o płatności za usługi
2. Karta Informacyjna o Dziecku
3. Statut Przedszkola Zaczarowany Domek

Podpis Rodzica/Opiekuna

Podpis właściciela

Aneks do umowy

Miesięczne czesne za pobyt dziecka..................................................................................................
.w Przedszkolu Zaczarowany Domek wynosi łącznie...................................zł. Dzienna stawka
żywieniowa uwzględniająca.......................posiłki dziennie wynosi.....................................................

Podpis właściciela

Podpis Rodzica/Opiekuna

Oświadczenie
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na wykorzystanie zdjęć mojego dziecka w celach
promocyjnych Punktu.

…………………………………………………………………………

