Umowa przyjęcia dziecka do Przedszkola „Słoneczny Domek”

Zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy Przedszkolem Niepublicznym
„Słoneczny

Domek”

reprezentowanym

zlokalizowanym
przez

w

właścicielkę

Lipkowie

przy

Małgorzatę

ul.

Mika

Jakubowicza
a

24A

Panią/Panem

…….………………………………………………………………………………………………..….
zamieszkałym w ………………………………….……….…………………………………...……..
/adres zamieszkania/
legitymującym się dowodem osobistym nr ..…………………… rodzicem/prawnym opiekunem
dziecka …………………….………………………………… urodzonego/ej dnia …….………….
/imię i nazwisko dziecka/

1. Umowa zawarta jest na okres od …………………………… do …………………………
2. Przedszkole czynne jest od godziny 7:30 do 18:00 przez 11 miesięcy w roku.
3. Miesięczne czesne za pobyt dziecka w placówce wynosi 850zł.
4. Czesne jest płatne z góry do 10. każdego miesiąca gotówką lub przelewem na konto:
98 8015 0004 3016 1121 2030 0001.
5. W ramach stałej opłaty Przedszkole zapewnia:
 opiekę nad dzieckiem w dni robocze w godzinach 7:30 – 18:00
 wychowanie przedszkolne w zakresie minimum programowego
 trzy posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek
 język angielski

2 razy w tygodniu 30 minut,

 gimnastykę korekcyjną

2 razy w tygodniu 30 minut,

 rytmikę

2 razy w tygodniu 30 minut,

 religię

1 raz w tygodniu 30 minut,

 koncert

1 raz w miesiącu,

 teatrzyk

1 raz w miesiącu,

6. Na życzenie rodziców przedszkole oferuje dodatkowo płatne indywidualne zajęcia z logopedii
oraz zajęcia z psychologiem.
7. Dzieci z Przedszkola odbierane są przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione w karcie
zgłoszenia dziecka.

8. Wyposażenia dziecka obejmuje:
obuwie domowe, chusteczki higieniczne, ręcznik, poduszkę, kocyk, szczoteczkę, pastę
i kubek do mycia zębów, ubrania na zmianę, strój gimnastyczny.
9. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, w formie pisemnej, z zachowaniem
okresu wypowiedzenia jednego miesiąca.
10. W razie nieobecności dziecka powyżej 5 dni czesne zostanie obniżone o kwotę 10zł za każdy
dzień w danym miesiącu kalendarzowym.
11. W przypadku urlopowania dziecka na 1 miesiąc lub dłużej, rodzice pokrywają opłatę
w wysokości połowy czesnego.
12. Opłata za miesiąc, w którym przypada przerwa urlopowa (lipiec lub sierpień) zostanie
pomniejszona o kwotę 300 zł.
13. Zaległe opłaty na rzecz Przedszkola będą dochodzone na drodze postępowania sądowego w
trybie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Rodzice zobowiązani są do:
 przestrzegania obowiązującego regulaminu Przedszkola
 uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty na fundusz Przedszkola w wysokości 500 zł
 regularnego opłacania czesnego
 ubezpieczenia dziecka we wrześniu na cały rok od NNW
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

……………………………….…………..
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

…………………………..………
Podpis właściciela

