Załącznik nr 3 do Deklaracji uczestnictwa
w wychowaniu przedszkolnym w ramach projektu
„Akademia kreatywnego przedszkolaka”

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
NR ...............
zawarta w dniu ……………r. w Osiedlu Niewiadów pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Osiedlu
Niewiadów , reprezentowanym przez dyrektora – Annę Żak – zwanego dalej „Przedszkolem”, a:
1. matką/ opiekunką prawną dziecka Panią ........................................................................................................
zamieszkałą w ....................................................................................................................................................
legitymującą się dowodem osobistym seria / numer ...........................................................................................
wydanym przez ...................................................................................................................................................
2. ojcem / opiekunem prawnym dziecka Panem ........................................................…………………………….
zamieszkałym w ................................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym seria / numer .......................................................................................
wydanym przez ..................................................................................................................................................
zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym została podpisana umowa świadczenia usług w zakresie
wychowania przedszkolnego dla dziecka ……………………………………………………………………………...
urodz. ....................................................... w ......................................................................………………………
zam. ...................................................................................................................................................................
o nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………..
O następującej treści:
§1Przedszkole zobowiązuje się do:
1) realizowania programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających podstawę programową
wychowania przedszkolnego
2) bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie,
realizowanych od godziny 8.00 do godziny 13.00 od poniedziałku do piątku;
3) prowadzenia płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych, i opiekuńczych w zakresie
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 1, realizowanych w czasie określonym w
deklaracji Rodzica;
4) zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
5) przygotowywania posiłków na zasadach określonych w statucie Przedszkola i na warunkach
przewidzianych niniejszą umową.
§2 Zasady organizacji pracy przedszkola określa statut Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów.
§3 Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że :
jego dziecko …………………………………………………………
korzystać będzie z usług przedszkola
– w dniach: od ………………… do …………………
– w godzinach: od .…………………do ………………
– z………… posiłków dziennie
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§4. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do:,
1) Zapoznania się z treścią statutu Przedszkola i przestrzegania jego postanowień,
2) Współpracy z Przedszkolem w szczególności w zakresie spraw związanych z przebiegiem procesu
wychowawczo-dydaktycznego, którego uczestnikiem jest jego dziecko,
3) Przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka i niezwłocznego powiadomienia w przypadku
choroby zakaźnej.
4) Terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola.
5) Przyprowadzania i terminowego odbierania dziecka z Przedszkola przez Rodziców lub przez osobę
wskazaną przez nich w pisemnym upoważnieniu,
§ 5.1. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się ponadto do:
1) wniesienia opłaty do 10 dnia każdego miesiąca z dołu w wysokości 1,00 zł. za każdą
godzinę przebywania dziecka/dzieci poza ustalonym przez organ prowadzący czasem
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ( 5 godzin) ( zgodnie z Uchwałą Nr XL/264/16
Rady Gminy Ujazd z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ujazd, (Dz. U woj. łódzkie z
19.01.2017 poz 505)
2) wniesienia opłaty do 10 dnia każdego miesiąca z dołu za korzystanie z wyżywienia:
- śniadanie w wysokości: 1,10 zł.*
- obiad w wysokości: 2,80 zł. *
- podwieczorek w wysokości: 1,10 zł.*
( opłata została wyliczona na podstawie Zarządzenia Nr 8/2015 dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Osiedlu Niewiadów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z wyżywienia
przez dzieci i nauczycieli Przedszkola
Samorządowego w Osiedlu Niewiadów)
2. Opłata o której mowa w § 5 ust 1 pkt 2 obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania
posiłków.
3. Ustala się 50% ulgę w opłacie , o której mowa § 5 ust.1 pkt 1 dla drugiego i kolejnych dzieci z
jednej
rodziny uczęszczających do tego samego przedszkola prowadzonego przez Gminę Ujazd (
zgodnie
z Uchwałą Nr XL/264/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia
wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Ujazd)(Dz. U
woj. łódzkie z 19.01.2017 poz 505).
4. Opłata o której mowa w § 5 ust.1 pkt 1 nie dotyczy dzieci 6-letnich( zgodnie z Uchwałą Nr
XL/264/16
Rady Gminy Ujazd z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ujazd)(Dz. U woj. łódzkie z
19.01.2017 poz 505)
5. Opłaty o których mowa w § 5 ust 1 pkt 1 i 2 Rodzic/opiekun prawny wnosi:
1) przelewem na rachunek bankowy Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
nr

4289 8500 0400 6006 0003 6100 03*

gotówką w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów*(wybrana
forma płatności obowiązuje cały rok szkolny)
6.
Za każdy dzień zwłoki w opłatach o których mowa w § 5 ust 1 pkt 1 i 2 będą naliczane odsetki
należne za opóźnienie.
7. Należne a nie uregulowane opłaty wraz z odsetkami będą ściągane w trybie postępowania
egzekucyjnego.
8. Strony ustalają, że:
1) Opłaty o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 podlegają obniżeniu za każdy dzień
nieobecności dziecka w przedszkolu
2) Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dziennej stawki żywieniowej .
2)
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3) Miesięczna opłata o której mowa w § 5 ust. 1 nie ulega obniżeniu w przypadku
przyprowadzania do przedszkola dziecka później lub odebrania wcześniej niż w godzinach
zadeklarowanych w § 3.
§6 1. Rodzice/Opiekunowie prawni mogą wypowiedzieć w formie pisemnej warunki umowy nie wcześniej
niż po upływie 5 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
2. Pobyt dziecka w Przedszkolu w okresie wakacyjnym wymaga odrębnej umowy.
§71. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla
Przedszkola.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
* właściwe podkreślić

Rodzice/Opiekunowie prawni :
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
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