Umowa Nr

/

/

/

o świadczenie usług w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Zielony Latawiec”
zawarta w dniu ................................ w Warszawie pomiędzy:
Panią ....................................................................................... zamieszkałą w …………………………….……..
przy ul. ............................................................................................. tel. …………………………………………….…….
e-mail…………………………………………………… seria i nr dowodu osobistego……………………………….
i Panem …………………………………………………….…………….. zamieszkałym w ………..…………………..
przy ul. ............................................................................................... tel. ………………………………………………….
e-mail…………………………………………………… seria i nr dowodu osobistego……………………………….
jako rodzicami / opiekunami......................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

zwanymi dalej “Rodzicami”,
a
Panią Zofią Białek zam. ul. Wołoska 59, 02-583 Warszawa, prowadzącą Niepubliczne
Przedszkole Integracyjne „Zielony Latawiec” w Warszawie, przy ul. Sołtana 3,
filia przy ul. Czerniakowskiej 161, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Zielony Latawiec”
w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 161, oraz Punkt Przedszkolny „Zielony Latawiec”
w Warszawie, przy ul. Rumianej 14, zwane dalej „Przedszkolem”.
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zielony
Latawiec” usług opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych oraz żywienie
dziecka.
§2
1. Przedszkole jest placówką oświatową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
dnia 26 września 2007 pod numerem 178 PN.
2. Zasady funkcjonowania Przedszkola reguluje Statut Przedszkola oraz Zasady Pobytu Dziecka w
Przedszkolu.
§3
Przedszkole zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia wychowankom warunków optymalnego rozwoju intelektualnego, fizycznego
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i emocjonalnego, poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą, terapeutyczną
i opiekuńczą.
2. Realizacji podstawy programowej dla uczniów klasy zerowej wymaganej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN.
3. Zatrudniania kadry nauczycielskiej posiadającej stosowne kwalifikacje.
4. Współdziałania z rodzicami w zakresie kształcenia i wychowywania dzieci.
§4
Rodzic zobowiązuje się do:
1. Respektowania Zasad Pobytu Dziecka w Przedszkolu, określonych w załączniku.
2. Współpracy z nauczycielami w zakresie wychowania i nauczania dziecka oraz podjęcia działań
zalecanych przez wychowawców dziecka w tym również konsultacje u specjalistów oraz zajęcia
terapeutyczne.
3. Regularnego opłacania ustalonego czesnego.
§5
1. Umowa zostaje zawarta od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko rozpoczyna edukację
w Przedszkolu do dnia 31 sierpnia roku, w którym dziecko kończy edukację w Przedszkolu.
2. Wysokość czesnego określona jest w załączniku. O zmianach w wysokości czesnego dyrektor
przedszkola zawiadamia najpóźniej do końca maja roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, którego podwyżka będzie dotyczyć.
3. Ustalona wysokość czesnego obowiązuje przez cały rok szkolny (od 1 września do
31 sierpnia).
4. Nieobecność dziecka nie zwalnia rodziców z obowiązku opłat czesnego.
Opłata za dany miesiąc powinna być wnoszona z góry do 5 dnia każdego miesiąca, gotówką do
kasy Przedszkola lub przelewem na konto Przedszkola.
5. W przypadku przekroczenia powyższego terminu będą naliczane odsetki ustawowe.
§6
1. W przypadku opóźnienia płatności czesnego, jeżeli opóźnienie przekroczy 30 dni, Rodzic,

oprócz poniesienia konsekwencji finansowych za przekroczenie terminu przewidzianych w § 5
p.5, zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi przyczyn powstałego opóźnienia
i własnych propozycji sposobu uregulowania zaległości.
2. W sytuacji opisanej w pkt.1 Przedszkole podpisze z Rodzicem opóźniającym płatność umowę o
zasadach i warunkach spłaty zadłużenia.
3. W przypadku naruszenia przez Rodzica warunków umowy o zasadach i warunkach spłaty
zadłużenia, o której mowa w pkt.2, Przedszkole wezwie pisemnie do zapłaty z wyznaczeniem
ostatecznej daty uregulowania zobowiązania z zagrożeniem wystąpienia na drogę sądową.
Nieuregulowanie opłaty w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty może pociągnąć za
sobą złożenie do sądu pozwu o zapłatę należności wraz z należnymi odsetkami.
§7
1. Rodzic ma prawo rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia
wynosi jeden pełny miesiąc kalendarzowy.
2. Przedszkole może przed terminem rozwiązać umowę w przypadkach:
a) naruszenia przez rodziców warunków pobytu dziecka w Przedszkolu;
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b)
c)
d)
e)
f)

dwumiesięcznej zaległości w opłatach czesnego;
nie dotrzymania przez rodzica warunków niniejszej umowy;
choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych dzieci;
braku współpracy rodziców z nauczycielami;
jeżeli zachowanie dziecka będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci.

3. Umowa wygasa z dniem 31 sierpnia w roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole
podstawowej.
§8
Rodzic zobowiązuje się do wpłacenia jednorazowej opłaty tzw. wpisowego w wysokości 500 zł
(pięćset złotych) przy zapisie dziecka do przedszkola, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od
podpisania niniejszej umowy.
§9
Niniejsza umowa nabiera mocy z dniem uiszczenia opłaty wpisowego, o której mówi § 8.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości
polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla
miejsca siedziby Przedszkola.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron, przyjęto i podpisano.

RODZICE

.....................................................................................

PRZEDSZKOLE

..................................................
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