UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„KAMYCZEK”
Zawarta w Koszalinie w dniu …...................................................................... pomiędzy:
Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów: ….........................................................................................
Adres zameldowania: …..........................................................................................................................
a Niepublicznym Przedszkolem „Kamyczek” z siedzibą w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 91,
reprezentowanym przez Monikę Ferenszkiewicz.
§1
Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do w/w placówki.
Imię i nazwisko dziecka: …............................................ ur....................................................................
Adres zamieszkania: …..........................................................................................................................
§2
Umowa zawarta jest na okres od …............................................ do ....................................................
§3
Przedszkole pracuje przez cały rok w godzinach od 6.30 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do
piątku.
§4

1. Opłata stała za przedszkole wynosi 500 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub
urlopowania dziecka.
2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5. każdego miesiąca.
3. Opłata wpisowa -300 zł. odejmowana jest od pierwszego rachunku.

§5
Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Stawka żywieniowa dzienna to 10,00 zł
(śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek). Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu
pobierana jest z dołu, do 5. każdego miesiąca. Jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez
ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.
§6
Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty stałej w trakcie trwania umowy, w przypadku
nie dającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany stosunków gospodarczych (m.in. wysoka
inflacja, znaczny wzrost kosztów opłat). O zmianie tej należy powiadomić rodziców bądź opiekunów
dziecka najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed wprowadzeniem zmiany.
§7
Odbiór dzieci możliwy jest tylko przez Rodziców lub Opiekunów. Dopuszcza się możliwość odbioru
dziecka przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodziców lub Opiekunów dziecka.
§8
W razie nagłej choroby dziecka, zostanie udzielona mu pierwsza pomoc oraz natychmiast
o zaistniałym fakcie powiadomieni zostaną Rodzice.
§9

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąc kalendarzowego.
§10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
We wszelkich sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
§13
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y ze Statutem przedszkola „Kamyczek”

……………………………………………..
Podpis Rodziców lub Opiekunów

…………………………………………
Monika Ferenszkiewicz

