Umowa o korzystanie z usług Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Umowa zawarta w dniu 31.08.2018r pomiędzy:
Przedszkolem Samorządowym nr 25 w Kielcach, reprezentowanym przez dyrektora Jolantę
Perlak-Patyńską, zwanym dalej przedszkolem,
a
Panią/Panem …………………………, zamieszkałą/zamieszkałym w ………………,
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym seria ……… nr ……………………….,
Nr
konta
bankowego…………………………………………………………………….
zwaną/zwanym dalej rodzicem/opiekunem prawnym.
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez przedszkole bezpłatnych świadczeń w zakresie
nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8.00 do 14.00, jak również świadczeń
realizowanych w czasie wykraczającym poza czas świadczeń bezpłatnych. W czasie
trwania zajęć przedszkolnych jest realizowana podstawa programowa wychowania
przedszkolnego.
2. Czas, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, oraz
wysokość odpłatności za świadczenia realizowane w czasie wykraczającym poza czas
świadczeń bezpłatnych określa uchwała nr LI/1138/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17
stycznia 2018r.
3. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 03.09.2018r do dnia 30.06.2019r
§2
1. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na czas trwania niniejszej umowy dwie karty
do terminala o numerze……………………………………………………………….
2. Karty do terminala są własnością przedszkola, które należy zwrócić po zakończeniu
edukacji przedszkolnej.
§3
3. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z:
1) usług przedszkola, codziennie w godz. od…………….do……………………;
2) wyżywienia w ilości…………..posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, obiad i
podwieczorek (niepotrzebne skreślić).
§4
1. Przedszkole zapewnia:
1) realizację podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
2) bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od 8.00 do 14.00,
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3) warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju,
4) bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń udzielanych w czasie
przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§5
Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w statucie przedszkola,
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem
dziecka w przedszkolu,
3) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
upoważnioną, w godzinach niewykraczających zadeklarowany w umowie czas pobytu
dziecka w przedszkolu,
4) terminowego wnoszenia opłat,
5) usprawiedliwiania nieobecności dziecka odbywającego roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne,
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka
choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające ze
świadczeń przedszkola,
7) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.
§6
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat, o których mowa w § 1 ust. 2
umowy.
2. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
a) stawki godzinowej określonej uchwałą nr LI/1138/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17
stycznia 2018r. o której mowa w § 1 ust. 2 umowy oraz
b) liczby godzin korzystania dziecka z płatnych świadczeń przedszkola (wykraczających
poza czas udzielania świadczeń bezpłatnych) w danym miesiącu. Opłata naliczana
jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń płatnych.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania
z wyżywienia, które wynoszą 7,00 zł/dzień.
a) za 3 posiłki –tj. 7,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu:
(śniadanie-2,10 zł, obiad-3,50 zł, podwieczorek- 1,40 zł)
b) za 2 posiłki –tj 5,60 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu: (śniadanie2,10 zł, obiad-3,50 zł);
c) za 2 posiłki –tj 4,90 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu: ( obiad-3,50
zł, podwieczorek- 1,40 zł).
4. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 3, ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym.
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§7
1. Opłaty, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, płatne są z góry do 15. dnia każdego
miesiąca, na podstawie wystawionego przez przedszkole rachunku.
2. Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego nr PL 49 1050 1461 1000
0023 5337 0170
3. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.
§6
1. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym
zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest do uiszczenia kary umownej za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 46,50 zł
(słownie: czterdzieści sześć złotych 50/100).
2. Powyższa należność zostanie doliczona do opłat za korzystanie z usług przedszkola
w kolejnym okresie rozliczeniowym.
§7
1. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego
wypowiedzenia.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

okresu

§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

………………………………

……………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(podpis dyrektora przedszkola)
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