UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI PRZEDSZKOLNEJ

Zawarta dnia …………………………… w Starych Babicach pomiędzy:
Przedszkolem niepublicznym ”Zaczarowany Ołówek” w Starych Babicach ul. Pohulanka 23 , właściciel
Jolanta Buczyńska NIP 522-272-38-65 zwanym dalej Usługodawcą, a Rodzicami / Opiekunami
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………zamieszkałymi
w
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………. legitymującymi
się dowodem osobistym ( seria, nr)…………………………………………………………………………….. zwanymi dalej
Usługobiorcami.
Tel…………………………………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………...

&1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych w
placówce „Zaczarowany Ołówek” dla dziecka ……………………………………………………………………data ur.
……………………………
2.Umowa zawarta jest na czas nieokreślony

&2
Zasady organizacji placówki oraz rekrutacji dzieci określa Statut Placówki, do wglądu u Dyrektora
placówki.
&3
1. Usługi Świadczone w placówce są odpłatne.
2. Opłata stała w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 800zł za miesiąc w przypadku dzieci powyżej 2,5
roku życia oraz 1000zł za miesiąc w przypadku dzieci do 2,5 roku życia. Rozgraniczającym jest miesiąc
następujący po miesiącu ukończenia 2,5 roku życia.
3. W przypadku korzystania z ½ etatu( tj. 4 godz. dziennie lub 3 pełne dni w tygodniu) opłata w roku
szkolnym 2011/2012 wynosi 500 zł – możliwość korzystania z wymiaru ½ etatu istnieje tylko przez
pierwszy miesiąc pobytu dziecka w Przedszkolu.
4. Usługobiorca jest zobowiązany dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500zł, która jest
jednorazowa i bezzwrotna. Termin płatności – 5 dni od podpisania umowy.
5. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 7 zł i jest wliczona w czesne.

&4
Opłaty za pobyt w przedszkolu wnoszone są z góry do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na Konto
firmy.
Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 6524 2537
&5
Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania opłat w wysokościach określonych w &3 i terminie
ustalonym w &4
&6
1. W przypadku nieobecności dziecka w placówce dłuższej niż 5 dni Usługodawca zobowiązuje
się do zwrotu stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności .
2. Rozliczenie nieobecności nastąpi na koniec miesiąca i zostanie uwzględnione przy naliczaniu
opłaty za następny miesiąc.
3. W ciągu roku szkolnego Usługobiorcy przysługuje prawo do dwóch tygodni urlopowych, za
które nie są pobierane opłaty. Okres dwóch tygodni można wykorzystać w dowolnym okresie
roku jednorazowo, bez możliwości rozbicia. W/w przerwy w zajęciach są proporcjonalnie
odliczane od kwoty czesnego. Usługobiorca zobowiązuje się powiadomić Usługodawcę na
piśmie co najmniej 2 tygodnie wcześniej o wybranym bezpłatnym okresie 2 tygodniowym.
&7
Usługodawca zapewnia dziecku:
1. Opiekę w godzinach od 7.00 do 18.00.
W przypadku odbioru dziecka po godzinach funkcjonowania placówki pobierana jest opłata
50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
2. Fachową opiekę dydaktyczno- wychowawczą w tym:
- właściwie zorganizowany proces opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny
- ubezpieczenie dziecka
- zajęcia, gry i zabawy edukacyjne wg Programu „Razem w przedszkolu” oraz wg potrzeb
programów autorskich nauczycieli placówki
- wykwalifikowaną, doświadczoną, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, miłą i
odpowiedzialną obsługę.
3. Wyżywienie, które przygotowywane jest w kuchni przedszkola:
- 3 posiłki dziennie + przekąska
- napoje wg potrzeb dziecka

4. Bieżącą, profilaktyczną opiekę logopedy.
5. Grupowe warsztaty z psychologiem metodą „porozumienie bez przemocy”,
psychologiczną
6. Grupowe zajęcia metodą Weroniki Sherborne oraz „original play”

opiekę

7. Zajęcia plastyczno-manualne z elementami muzykoterapii.
8. Zajęcia rytmiczno - muzyczne.
9. Zajęcia teatralne, geograficzno-przyrodnicze, kulinarne połączone z realizacją zajęć
programowych
10. Zajęcia językowo-komunikacyjne
11. Zajęcia z jęz. angielskiego
12. Zajęcia relaksacyjne
13. Zajęcia biblijne.
14. Bezpieczeństwo w czasie pobytu w przedszkolu.
15. Ubezpieczenie

&8
Usługodawca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym jeżeli:
1.
2.
3.
4.

W przypadku powtarzających się opóźnień w płatnościach na rzecz usługodawcy.
Zachowanie dziecka stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci.
Nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami, a personelem przedszkola
W przypadku powtarzającego się więcej niż dwukrotnie pozostawienia dziecka chorego.
&9

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem.
&10
Umowa niniejsza unieważnia i zastępuje poprzednie umowy z Przedszkolem Niepublicznym
Zaczarowany Ołówek od dnia jej zawarcia.
&11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Usługodawca

Usługobiorca

