Umowa 2018/2019
Przyjęcia dziecka………………………………………………………………………
do Niepublicznego Przedszkola „Bruzdowa 22c”z siedzibą:
02 991 Warszawa,ul.Bruzdowa22c
zawarta w Warszawie dnia …….………. między Elżbietą Wojnowską- właścicielem
i dyrektorem przedszkola,
a Rodzicami (Opiekunami) dziecka……………………………………………………
zamieszkałymi………………………..…………………………………………………
tel. domowy……………………………..……………………………………………….
tel. praca…………………………………..……………………………………………..
nr dowodu osobistego………………………………………………………………….
email
działającymi w imieniu własnym oraz jako ustawowy przedstawiciel nieletniego
dziecka
syna/córki:………………………………………………………………………………
urodzonego dnia………………………………………………………………………...
zamieszkałego w………………………………………………
PESEL dziecka

§1
Przedmiotem umowy jest opieka nad dzieckiem, której cele i zadania określa Statut
Przedszkola „Bruzdowa22c”.
§2
Wyżej wymieniony Statut określa zasady organizacji przedszkola ,zakres
obowiązków, praw i wzajemnych zobowiązań ,sposób rekrutacji, źródła finansowania
oraz tryb rozwiązywania Umowy.
§3
Merytoryczną podstawą działalności przedszkola jest program autorski Beaty
Borkowskiej i Marii Chłopeckiej – „Program Niepublicznego Przedszkola Okienko”,
nr DKOS-5002-55-05. Prezentuje on myśl i metodykę pracy przedszkola
inspirowanego pedagogiką waldorfską oraz dokonaniami współczesnej psychologii
i pedagogiki.
Jego realizacja dostosowana jest do specyfiki naszego przedszkola i aktualnej
sytuacji w grupach.
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§4
Niniejsza Umowa zawarta jest na okres od ……………………do 31.08.2019.
§5
Usługi świadczone w Niepublicznym Przedszkolu ”Bruzdowa 22c” są odpłatne.
Opłaty w roku szkolnym2016/2017 wynoszą:
1. Czesne - opłata miesięczna w wysokości 1320 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta
dwadzieścia zł) , obejmuje opiekę przedszkolną, uczestnictwo w oferowanych
zajęciach oraz koszty wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
Zniżka na jedno z rodzeństwa uczęszczających jednocześnie do
przedszkola wynosi 20%
2. Jednorazowa opłata obowiązkowego ubezpieczenia dziecka od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
3. Opłata wpisowa w wysokości miesięcznego czesnego przy przyjęciu
dziecka do przedszkola (jednorazowa)
4. Za miesiąc sierpień opłata jest pomniejszona o wysoko ść stawki
żywieniowej i wynosi 1000 PLN (słownie jeden tysiąc zł).
Czesne jest płatne do 5-go dnia każdego miesiąca
1. Do kasy przedszkola.
2. Przelewem na konto:
Elżbieta Wojnowska
PKO BP S.A. VI o/Warszawa
Numer konta : 93 1020 1068 0000 1002 0040 3956
Wpłata za ubezpieczenie w wysokości 40 PLN dokonywana jest do 01.09.2018 na
konto przedszkola lub w dniu zawarcia umowy dla umów zawartych po 01.09.2016.
W przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez przedszkole czesne wniesione
za bieżący miesiąc nie podlega zwrotowi.
Przedszkole dokonuje zwrotu kosztów wyżywienia począwszy od drugiego dnia
nieobecności dziecka, w wysokości 8 PLN dziennie.
§6
Dyrektor przedszkola zobowiązuje się do zapewnienia dziecku fachowej opieki
dydaktyczno-wychowawczej oraz realizacji zaprezentowanego rodzicom programu.
Przedszkole zapewni rodzicom stały dostęp do informacji na temat dziecka i jego
rozwoju, pomoc i konsultacje.
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§7
Rodzice zobowiązują się do:
1. Twórczej współpracy z pedagogami w procesie wychowania i edukacji
dziecka.
2. Terminowego uiszczania opłat.
§8
Rodzice przyjmują do akceptującej wiadomości, że poza określonymi przez Statut
powodami rozwiązania niniejszej Umowy Dyrekcja Przedszkola zastrzega sobie taką
możliwość w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1. Zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom i normalne
funkcjonowanie grupy lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych
2. Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym
a Rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie
edukacji i wychowania dziecka.
§9
W razie nagłej choroby lub wypadku
dziecku zostanie udzielona pierwsza pomoc lekarska, o czym Rodzice zostaną
powiadomieni najszybciej jak to możliwe.
§ 10
Przed podpisaniem niniejszej Umowy Rodzice zapoznali się ze Statutem
Przedszkola „Bruzdowa 22c” oraz jego programem dostarczonym przez właściciela.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Rodzice:

Przedszkole:

………………………….

Elżbieta Wojnowska

………………………….
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