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/pieczęć przedszkola/

UMOWA
Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko:
[imię i nazwisko dziecka] …………………………………………………………….
Nr PESEL dziecka……………………………………………………………………..
z usług Przedszkola Błogosławionych Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchi w Łodzi
Umowa zawarta w dniu …………………………………………..pomiędzy
rodzicem [prawnym opiekunem dziecka] – Panią /Panem
………………………………………………………………………………………….,
legitymującym się dowodem osobistym nr……………………………………………,
zamieszkałą /łym ………………………………………………………………………
a dyrektorem Przedszkola Błogosławionych Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchi
ks. Adamem Bajerem vel Bojerem.
1. Przedszkole zobowiązuje się w ramach „opłaty stałej” , określonej w umowie i
wnoszonej przez rodziców [prawnych opiekunów dziecka] na warunkach
określonych w dalszej części umowy, do:
 kształcenia i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego;
 tworzenia warunków dla rozbudzania i ukierunkowywania aktywności
dziecka oraz współdziałania z rodzicami [prawnymi opiekunami] dziecka na
rzecz wyrównywania jego indywidualnych niedoborów psychofizycznych i
indywidualnej pracy wychowawczej;
 opieki i wychowania przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
 udział dziecka w zajęciach dodatkowych, sprzyjających rozwijaniu jego
predyspozycji rozwojowych, zainteresowań i potrzeb poznawczych: rytmika,
lektorat języka obcego [wybranego przez ogół rodziców], logopedia;
 udział dziecka w katechezie, zgodnej z deklaracją pisemną rodziców.
2. „Opłata stała” nie obejmuje usług dodatkowych, uwzględniających decyzję ogółu
rodziców związanych, na przykład, z organizacją posiłków na terenie i w trakcie
pobytu dziecka w placówce lub innych potrzeb rodziców, zgłoszonych do dyrektora
przedszkola.
3. Rodzic [prawny opiekun ] dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z
procedurami i zasadami opracowanymi przez przedszkole dla zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci, korzystających z przedszkola i regulujących zasady
społecznego współżycia oraz do ich respektowania.
&2.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.
2. Dziecko uczęszczać będzie do przedszkola w godzinach od ……..do …………
1

&3
1. Rodzic [prawny opiekun] dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej
opłaty stałej w kwocie 200 zł
2. Opłata stała wnoszona będzie „z góry” tj. do 15-go dnia każdego miesiąca, do
dyrektora przedszkola.
3. Wysokość „opłaty stałej” może ulegać zmianom, co nie wymaga zmiany niniejszej
umowy. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksami , określającymi wysokość opłaty
stałej i datę jej wprowadzenia.
&4
1. „Opłata stała” nie podlega zwrotowi:
 w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezależnie od czasu
absencji;
 w przypadku rezygnacji przez rodzica [prawnego opiekuna] dziecka z
usług przedszkola w trakcie trwania miesiąca.
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez rodzica lub przez dyrektora
przedszkola jedynie w formie pisemnego wniosku z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.
3. Warunkiem zwolnienia rodzica [prawnego opiekuna] dziecka z „opłaty stałej” jest
złożenie przez niego na piśmie wypisu dziecka z przedszkola od 1-go dnia kolejnego
miesiąca. Wypis ten musi być złożony do dyrektora przedszkola w terminie do 14-go
dnia miesiąca poprzedzającego wypis dziecka.
&5
1. Rodzic [prawny opiekun] dziecka w ramach grupowego ubezpieczenia dzieci jest
zobowiązany do wniesienia, do dyrektora przedszkola, jednorazowej opłaty rocznej
za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach
ubezpieczenia wychowanków przedszkola w firmie wybranej przez ogół rodziców.
&6
1. Powstałe i nieuregulowane zaległości za okres 1 miesiąca będą podstawą do
rozwiązania przez dyrektora umowy z rodzicami [prawnymi opiekunami] dziecka
bez wypowiedzenia.
2. Umowa niniejsza stanowi prawną podstawę do ściągania od rodzica [prawnego
opiekuna] w trybie administracyjnym zaległych płatności za korzystanie przez
dziecko z usług przedszkola.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
&7
Umowa została sporządzona i zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednej dla każdej ze stron.
………………………………
Podpis dyrektora przedszkola

……………………………………..
Podpis matki -rodzica[prawnego opiekuna dziecka
………………………………………………………
Podpis ojca -rodzica[prawnego opiekuna dziecka
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