UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W PUNKCIE
PRZEDSZKOLNYM „MISIEK ZDZISIEK”
na rok przedszkolny 2020/2021
Zawarta w Gdańsku w dniu ………………………………………………………………………………pomiędzy:
Punktem Przedszkolnym „Misiek Zdzisiek” s.c. Beata Marcinkowska Dorota Szuchnicka
mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Leszczynowej 60/1-2, zwanym dalej Punktem
Przedszkolnym,
a …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
rodzicem / opiekunem prawnym
dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanego dalej rodzicem / opiekunem prawnym.

§ 1
Dane dziecka przyjmowanego do Punktu Przedszkolnego:

Imiona…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………
PESEL………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………..……..

§ 2
Dane rodziców / opiekunów prawnych:

Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………….……………………………………..
Telefon kontaktowy…………………………………………………….…………………………………………………………………….
Adres e-mailowy……………………………………………………………………………………………………..……………………………

Imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego………………………………………………..………………………………
Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………….……………………………
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………………………………...
Adres e-mailowy……………………………………………………………………………………………….……………………………

§ 3
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w
czasie pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym.
2. Punkt Przedszkolny zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie wychowania
przedszkolnego zgodnie z Prawem oświatowym (Dz. U. z 2017r., poz.59, ze zmianami).
3. O nagłych problemach zdrowotnych dziecka lub wypadku Punkt Przedszkolny niezwłocznie
powiadamia rodziców. Punkt Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za niemożność
nawiązania kontaktu z rodzicami z przyczyn leżących po stronie rodziców.
4. Punkt Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji
dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji
przez rodziców (opiekunów), które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia
dziecka lub stanu zdrowia i życia innych dzieci podczas pobytu w Punkcie Przedszkolnym.

Zatajenie przez rodziców powyższych informacji wyłącza winę Punktu Przedszkolnego w
nadzorze nad dzieckiem.
§ 4

1. Punkt Przedszkolny czynny jest od 1 sierpnia do 30 czerwca (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 17:00) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni
uwzględnionych w Kalendarzu bieżącego roku przedszkolnego punktu przedszkolnego Misiek
Zdzisiek.
W miesiącu lipcu Punkt Przedszkolny jest nieczynny, z związku z tym rodzice za ten miesiąc
są zwolnieni z opłaty.
W sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy świadczenie usług przez Punkt Przedszkolny z
przyczyn od niego niezależnych jest zawieszone ( np. ogłoszenie stanu pandemii), rodzice
zobowiązują się wnosić opłatę równą 50 % opłaty stałej.
2. Opłata stała za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym nie przekraczający 5 godzin
dziennie wynosi 650 złotych brutto, natomiast opłata stała za pobyt powyżej 5 godzin
dziennie wynosi 700 złotych brutto. Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 500 złotych
brutto uiszczona przy zgłoszeniu, wpisowe nie podlega zwrotowi.
3. Opłata za pobyt w Punkcie Przedszkolnym uiszczana będzie z góry do 5 dnia każdego
miesiąca przelewem na konto: 13 1050 1764 1000 0092 2425 0614
4. Opłata obejmuje opiekę pedagogiczną, udział dziecka w zajęciach dydaktyczno –
wychowawczych oraz w zajęciach dodatkowych tj. logopedia, rytmika, j. angielski,
gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne oraz ubezpieczenie dziecka.
5. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku choroby, nieobecności dziecka oraz
rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Punkt Przedszkolny.
6. Punkt Przedszkolny zapewnia cztery odpłatne posiłki dla dzieci: śniadanie, drugie
śniadanie, obiad, oraz podwieczorek. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,50 złotych
brutto.

Jeżeli w trakcie trwania roku przedszkolnego zewnętrzna firma cateringowa podniesie
stawkę za wyżywienie, wówczas rodzice/prawni opiekunowie zostaną o tym fakcie pisemnie
poinformowani przez punkt przedszkolny.
Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi tylko wówczas, gdy rodzic zgłosi nieobecność
dziecka najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego absencję.

§ 5
Odbiór dzieci z Punktu Przedszkolnego możliwy jest tylko przez rodziców / opiekunów
prawnych dziecka lub osoby upoważnione na Karcie zgłoszeniowej.

§ 6
Rodzice zobowiązują się do:
1. Wypełnienia karty zgłoszenia oraz formularzy zgód i deklaracji.
2. Terminowego uiszczenia opłat.
3. Współpracy z Punktem Przedszkolnym w procesie dydaktyczno – wychowawczym
i opiekuńczym.
4. Zapoznaniem się z Projektem Organizacji Wychowania Przedszkolnego realizowanym
w Punkcie Przedszkolnym „Misiek Zdzisiek”.

§ 7

1. Umowa obowiązuje od ………………………………..do…………………………………………………….
2. W wypadku, gdy rodzic / opiekun prawny nie uiści opłaty za pobyt dziecka w Punkcie
Przedszkolnym, umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Punkt Przedszkolnym
po upływie 10 dni licząc od pisemnego wezwania do zapłaty.
3. Umowa zawierana jest na bieżący rok przedszkolny. W przypadku chęci rozwiązania
umowy rodzice dziecka zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji z zachowaniem

co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia , który kończyć się będzie
z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.

podpis organu prowadzącego

podpis rodzica / opiekuna prawnego

