Projekt „Edukacja w E-Maluchu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

UMOWA o sprawowaniu opieki
w Niepublicznym Przedszkolu E-Maluch
Zawarta w Ksawerowie, w dniu .....................................…….. pomiędzy E-Maluch s.c.
Małgorzata Piekarska, Rafał Raj – Organem Prowadzącym
reprezentowanym przez ………………………………………….
a Panią/Panem ......................................................................................… (rodzic / prawny
opiekun)
zamieszkałą/łym……………………………………………………………………
Legitymującą/cym
się
dowodem
osobistym
seria
numer
………………………………………………
telefon ………………… (mama) ……………………… (tata) …………………………
(inny) adres e-mail: …………………………………………………………………………..
o następującej treści: Przedszkole zobowiązuje się do sprawowania opieki w przedszkolu nad
dzieckiem:
………………………………………………………………………………………………
urodzoną/urodzonym: data:
miejsce: ………………………………………… pesel dziecka ………………………………
zamieszkałą/zamieszkałym
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………… od dnia ………………… do …………………… /na czas określony, nieokreślony
Niniejsza umowa została zawarta w ramach realizacji Projektu pt. „Edukacja w EMaluchu”, projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w ramach Działania
XI.1 – „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałania XI.1.1 – „Edukacja Przedszkolna”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie opieki, wychowania
i nauczania dziecka w placówce przedszkolnej.
2. Przedszkole zobowiązuje się realizować opiekę, wychowanie i nauczanie w czasie pobytu
dziecka w przedszkolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla przedszkoli niepublicznych
oraz Statutem Niepublicznego Przedszkola E-Maluch.
3. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN oraz
podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Łodzi.
§ 2 Organizacja
1. Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 18:00, również w
okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
§ 3 Obowiązki Przedszkola
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Przedszkole zobowiązuje się do:
1. Realizacji celów i zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych.
2. Zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do
zajmowanych stanowisk w przedszkolu.
3. Zapewniamy dzieciom
a) Realizację programu dydaktyczno-wychowawczego oraz: zajęć z logopedii, terapii
pedagogicznej, zajęć sportowo-ruchowych.
4. Zapewnienia wyżywienia, tj. 4 posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadania, obiad (I i II
danie), podwieczorek.
§ 4 Obowiązki Rodziców
Rodzice zobowiązują się do:
1. Przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola.
2. Osobistego odbioru dziecka lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną.
3. Współdziałania z Przedszkolem w zakresie wychowawczym i edukacyjnym.
4. Regularnego wnoszenia opłaty za wyżywienie, o której mowa w §5 pkt 1 umowy.
5. Postrzegania obowiązującego w Przedszkolu Statutu i stosowania się do ogłaszanych przez
dyrektora komunikatów znajdujących się na tablicy informacyjnej.
6. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadamiania Przedszkola o zmianie
adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonów kontaktowych.
§ 5 Płatności
Rodzice zobowiązują się do:
1. Uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości 11,00 zł dziennie „z góry” w
terminie do 5 dnia każdego miesiąca w przedszkolu lub na konto
bankowe………………………………………………………………………………………...
2. Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki
dokonano opłaty.
3. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia rodzica z ponoszenia opłaty za
wyżywienie . W przypadkach uzasadnionych (m.in. długotrwałą chorobą dziecka lub w
trudnej sytuacji finansowej rodziców) Dyrektor Przedszkola może zwolnić z opłaty za
wyżywienie na pisemny wniosek Rodzica/opiekuna dziecka.
Rodzice zwolnieni są z opłat czesnego w ramach opieki nad dzieckiem sprawowanej przez
Przedszkole. W przypadku wycofania lub rezygnacji z udziału z przyczyn innych niż
opisanych w § 7 pkt 1 umowy w Projekcie „Przedszkolaki w E-Maluchu” Rodzic pokryje
całą należność za dotychczasową opiekę nad dzieckiem wg cennika Przedszkola w terminie
14 dni od otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany w
umowie adres zamieszkania. Koszty będą zwracane na nr rachunku bankowego
……………………………………………………………...
§ 6 Skreślenie z listy
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1. Przedszkole może przed terminem rozwiązać umowę (bez trybu miesięcznego
wypowiedzenia) w przypadku:
a) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia Dziecka (gdy Dziecko jest ciężko
chore) lub gdy jego pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających
w Przedszkolu;
b) powtarzającego się opóźniania przez Rodziców z wpłatą za wyżywienie
c) niespełnienia kryterium do objęcia wsparciem w ramach realizowanego Projektu
d) w przypadku, gdy Umowa z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu pt.
„Edukacja w E-Maluchu” zostanie rozwiązana.
§ 7 Okres obowiązywania umowy
1. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione
przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady
nie mogą być znane Rodzicowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
2. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze Statutem Przedszkola i zobowiązują się do
przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron. ………………………………… ………………………………………
Podpis Organu Prowadzącego

Podpis Rodzica /prawnego opiekuna

