UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

zawarta
w Radzyminie między:
…..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów dziecka)
zwanym dalej Usługobiorcą
…..................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

a
Publicznym Przedszkolem Kraina Przedszkolaka reprezentowanym przez Aleksandrę
Sulejewską, 05-250 Radzymin, ul. Kilińskiego 7, zwaną dalej Usługodawcą.

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych oraz
dydaktycznych, którego treść jest znana stronom umowy.
2. Zasady organizacji Przedszkola określa Statut Przedszkola, którego treść jest znana
stronom.
3. Usługi świadczone w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka, są realizowane
zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla dziecka:
…......................................................................................................................................
(imię nazwisko dziecka)
przebywającego w grupie Całodziennej.
4. Usługodawca zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach 6.30 -17.30
Opiekę nad dziećmi , w godzinach 8.00 – 13.00 świadczona jest nieodpłatnie. Każda
rozpoczęta godzina przed 8.00 oraz po 13.00 wynosi 1,00 PLN.
5. Opłata za opiekę jest wnoszona do 5 -ego dnia następnego miesiąca gotówkowo
do kasy Przedszkola bądź na wskazany nr konta przez Usługodawcę.
6. Żywienie dziecka w Przedszkolu realizowane jest zgodnie z odrębną umową.
7. Umowa zawarta jest na czas określony, od 01.09.2017r. -31.08.2018r. i może być
wypowiedziane przez każdą ze stron z trzymiesięcznym, pisemnym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
10. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie spory polubownie. W razie braku
możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy, właściwym do jej rozwiązania
będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Usługodawcy.
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11.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Konto bankowe:
84 1020 1042 0000 8002 0350 3778
W tytule należy podać w następującej kolejności: Nazwisko i Imię dziecka/grupa/miesiąc, rok
za który jest wnoszona opłata.

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na :
1. zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz
moich, jako rodzica ( prawnego opiekuna) w zakresie działalności Przedszkola
zgodnie ustawą o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) ze
zm.), ustawą o ochronie danych osobowych( Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn.
zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia
09.08.2017r.
2. zamieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Publicznego Przedszkola
Kraina Przedszkolaka w Radzyminie oraz innych materiałów reklamowych
przedszkola.

Usługodawca
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