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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Ryczywole, Os.
Przyjaźni 5, 64-630 Ryczywół reprezentowanym przez Dyrektora – Elżbietę Matuszak zwanym
dalej Przedszkolem a
Rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ……………………………………………………...
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

zam …………………………………………………………………………………………......
legitymującym się dowodem osobistym seria: …………………nr:……………………………
wydanym przez. ………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Rodzicem o świadczenie usług dla dziecka:


Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………...



Data urodzenia ………………………………………………………………………….



Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..

§1
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :


opieki wychowawczo – dydaktycznej



bezpłatnej 5 godzinnej realizacji podstawy programowej, wprowadzonej
odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole organizuje odpłatne korzystanie z wyżywienia.
3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki i organizacji zajęć dodatkowych
przekraczających realizację podstawy programowej
4. Zajęcia specjalistyczne i inne organizowane w ramach udzielanej dziecku pomocy
psychologiczno – pedagogicznej są bezpłatne.
5. W okresach okołoświątecznych, ferii zimowych Przedszkole organizuje oddział
dyżurujący, w okresie wakacji (lipiec-sierpień) Przedszkole jest nieczynne.
6. W uzasadnionych wypadkach dyrektor może podjąć decyzję o przeniesieniu dziecka do
innego oddziału, np.: gdy w placówce zwolni się miejsce w oddziale starszym, a na
miejsce w przedszkolu oczekuje młodsze dziecko.

2
§2
Zasady organizacji pracy przedszkola określa statut przedszkola.
§3
Opłatę za jedną godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego (obejmującej zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny
dziecka, wspomaganie zainteresowań dziecka, zajęcia sportowe dostosowane do wieku,
zainteresowań i potrzeb dziecka) nalicza się w wysokości 1,00 zł – zgodnie z § 2 i § 3 uchwały
Nr XXXVI/2014 Rady Gminy Ryczywół z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat
za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryczywół.
§4
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązują się do:
1. Przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Przedszkola;
2. Współdziałanie z Przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem
dziecka w placówce;
3. Terminowego wnoszenia opłat ustalonych w niniejszej umowie;
4. Niezwłocznego informowania Przedszkola o nieobecności dziecka;
5. Natychmiastowego zawiadomienia Przedszkole w przypadku wystąpienia u dziecka
choroby zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z
usług Przedszkola;
6. Przyprowadzania do Przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
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§5
1. Rodzic oświadcza, że dziecko korzystać będzie z usług przedszkola
Proszę zaznaczyć znakiem „x” deklarowaną opcję
Godzina
Czas dziennego
Czas usług
doprowadzenia pobytu dziecka
dodatkowo
dziecka do
w przedszkolu
płatnych
przedszkola

Godzina
odbioru
dziecka
z przedszkola

Ilość
posiłków
2 – śniadanie i
obiad
2 – śniadanie i
obiad
2 – śniadanie i
obiad
2 – śniadanie i
obiad
2 – śniadanie i
obiad
2 – śniadanie i
obiad
3 –śniadanie,
obiad
i podwieczorek
3 –śniadanie,
obiad
i podwieczorek

8:00

5,5 godz.

0,5 godz.

13:30

8:00

6 godz.

1 godz.

14:00

7:30

6,5 godz.

1,5 godz.

14:00

7:30

6 godz.

1 godz.

13:30

7:00

6,5 godz.

1,5 godz.

13:30

7:00

7 godz.

2 godz.

14:00

7:30

8 godz.

3 godz.

15:30

7:00

8,5 godz.

3,5 godz.

15:30

Deklaracja
rodziców

Przedszkole zastrzega sobie prawo ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu w celu
prawidłowego ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w § 3 umowy. Jeśli udział dziecka
w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Przedszkole będzie

przekraczał

godziny wyżej wybranej opcji, czas pobytu dziecka na tych zajęciach będzie doliczany do
świadczonych usług.
2. Rodzic zobowiązuje się do odbierania dziecka z przedszkola (autobusu szkolnego)
osobiście lub przez upoważnioną - pełnoletnią osobę, do zdeklarowanej w ust. 1 godziny
lub po zajęciach dodatkowych.
3. Odpłatność dzienną za wyżywienie (stawkę żywieniową) ustala dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym.


dla dziecka korzystającego z 2 posiłków (śniadanie 1,50 zł, obiad 2,00 zł) dzienna
stawka wynosi 3,50 zł



dla dziecka korzystającego z 3 posiłków

(śniadanie 1,50 zł, obiad 2,00 zł,

podwieczorek 1,00 zł) stawka dzienna wynosi 4,50 zł
4. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust. 1.
5. Zmiana dziennej stawki za wyżywienie nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
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§6
1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową i opłaty
za wyżywienie wnoszone są z góry na dany miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. W
uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola na wniosek Rodzica może wyznaczyć
inny dzień miesiąca.
2. Opłaty należy regulować u intendenta przedszkola – pomieszczenie nr 21 - w dniach od 10
do 15 dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w danym okresie, przysługuje zwrot
opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową i
za wyżywienie.
4. Potrąceń dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna
powodująca potrącenie.
§7
1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia …………… do dnia …………..
2. Wszelkie zmiany a także wypowiedzenie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnej z co najmniej 2 – tygodniowym wyprzedzeniem z wyjątkiem § 3 i § 4 ust.5
ze skutkiem jej rozwiązania na koniec miesiąca.
3. Wniesione opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę
programową i wyżywienie za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają
zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania do przedszkola w danym miesiącu.
4. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron w każdym czasie.
5. Przedszkole może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w statucie przedszkola.
6. W przypadku nie uiszczania opłat, o których mowa w § 3 i § 4 ust 3 za okres 2 miesięcy,
placówka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i upoważniona jest do wystąpienia
przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności powiększonej o
odsetki, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności.
§8
Rodzic oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
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§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Rodzic
…………………………

Przedszkole
…………………………

