Umowa o świadczenie usług
przez Publiczne Przedszkole w Lubichowie

zawarta w dniu …………………………......... pomiędzy Publicznym Przedszkolem w Lubichowie,
83-240 Lubichowo, zwanym dalej „przedszkolem”, reprezentowanym przez dyrektora
przedszkola panią Małgorzatę Glazer a Panem / Panią ……………………………………………………………..
zamieszkałą/ym .……………………………………………………………………………. legitymującym się dowodem
osobistym nr …………………………………………………….. zwanym dalej „rodzicem/prawnym
opiekunem”.
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego w
Publicznym Przedszkolu w Lubichowie na rzecz dziecka:
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres miejsca zamieszkania

§2
Przedszkole zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017, poz. 59), Uchwałą Nr
XXXVI/156/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r., oraz Zarządzeniem Nr 3/2014
z dnia 29 stycznia 2014 r. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubichowie w sprawie
korzystania z wyżywienia w przedszkolu.
§3
Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnej realizacji podstawy
programowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017, poz. 356)
w godzinach od 8:00 do 13:00.
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2.
3.
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1.

§4
Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 w czasie
przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w §3 wysokośd opłat wynosi 1,00 zł. za
godzinę zajęd.
Opłata o której mowa pkt.1 nie dotyczy dzieci, które w danym roku szkolnym spełniają
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wysokośd miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola
w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz zadeklarowanej liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu zgodnie z & 7 ust. 2 niniejszej umowy.
Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§5
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do uiszczania opłat z tytułu korzystania
przez dziecko z wyżywienia.

2. Wysokośd dziennej stawki żywieniowej wynosi 4,50 złotych dziennie. W jej ramach
przedszkole gwarantuje: śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,30 zł, podwieczorek – 1,00 zł.
§6
1. Odpłatnośd za usługi przedszkola oraz za wyżywienie płatna jest z góry w terminie
do 15 każdego miesiąca u dyrektora przedszkola lub drogą elektroniczną.
2. Opłaty, o których mowa w ust.1 podlegają zwrotowi, za każdy dzieo nieobecności dziecka
w przedszkolu, w kolejnym okresie rozliczeniowym.
3. Rodzice/prawni opiekunowie nie ponoszą opłat za korzystanie z usług przedszkola za
miesiąc przerwy wakacyjnej określonej każdego roku w arkuszu organizacyjnym
przedszkola.
§7
Rodzic/opiekun prawny deklaruje, że jego dziecko :
1. Przebywad będzie w przedszkolu od godz. …………………..do godz. ………………………
2. Korzystad będzie z wyżywienia w ilości ………..posiłków dziennie, tj. śniadania, obiadu,
podwieczorku ( niepotrzebne skreślid)
3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzad i odbierad dziecko w
godzinach zadeklarowanych w niniejszej umowie.
4. Zmiana zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu i liczby posiłków jest
możliwa od pierwszego dnia kolejnego miesiąca na pisemny wniosek rodzica/opiekuna
prawnego i wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§8
1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia …………………….. do dnia ……………………….r.
2. Rodzice mogą rozwiązad umowę w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej,
z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Rozliczenie płatności nastąpi najpóźniej do
ostatniego dnia trwania umowy.
3. Wniesione opłaty z tytułu świadczenia usług i żywienia za miesiąc, w którym następuje
rozwiązanie umowy podlegają zwrotowi proporcjonalnie do liczby dni, w których dziecko
uczęszczało do przedszkola w danym miesiącu.
§9
Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki żywieniowej bez zmiany umowy
w formie pisemnej.
§10
Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem
faktycznym. Jednocześnie zobowiązuje się do podania zaistniałych zmian w tym zakresie w czasie
obowiązywania niniejszej umowy.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

……………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

……………………………………………….
podpis dyrektora przedszkola

