UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„NASZESKARBY” NR 1 w KRAKOWIE
Na okres wakacji:
Miesiąc : ……………………………………………………………………………………..
zawarta w dniu …….……… r. pomiędzy Publicznym Przedszkolem „Nasze Skarby” Nr 1 z siedzibą
główną mieszczącą się na os. Dywizjonu 303, 22B, 31-873 Kraków, zwanym dalej „Przedszkolem”,
reprezentowanym

przez

Dyrektora

Przedszkola

Panią

Elżbietę

Leśnicką,

a

Panem/

Panią

…………………….…………………………………………………….……………………..zamieszkałą/ym
……………………………………………………..………………………………………. legitymującym się
dowodem osobistym Nr ……….……………………zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem Prawnym.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego w Publicznym
Przedszkolu „Nasze Skarby” Nr 1 ul. Adama Bochenka 10, 30-693 Kraków na rzecz dziecka:
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………….………………………………………….
Data i miejsce urodzenia ……………………………………PESEL dziecka ………….…………………..
Adres miejsca zamieszkania ………..………………………..………………………………………………
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od …………………………….do …………………………………
Dziecko będzie korzystało z posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek (niepotrzebne skreślić).
§2
Zasady świadczenia usług
1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30.
2. Pobyt dziecka w Przedszkolu w okresie wakacyjnym uzależniony jest od podpisania przez Rodzica /
Opiekuna niniejszej umowy.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Przedszkole zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art.1
ust 4. lit.g.h ustawy z dnia 13 czerwca 2014r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw, opublikowanej w Dz.U. z 2013r. nr 0 poz. 827.
2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnej realizacji podstawy programowej,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. ( Dz.U. 2012r.,
poz. 977 ) w godzinach od 7.00 do 12:00.
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3. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym
mowa w §3 ust. 1 wysokość opłat wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.
4. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym
miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 3 oraz rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia.
6. Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązują się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko
z wyżywienia.
7. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 12,00 złotych dziennie. W jej ramach przedszkole
gwarantuje: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.
§4
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana nazwiska, adresu itp.) wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§5
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny,
właściwy miejscowo dla siedziby Przedszkola.
§6
Egzemplarze umowy
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………
Przedszkole

……………………………
Rodzic/opiekun
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