UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG
W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
zawarta w dniu …….............20..……...r. między Niepublicznym Przedszkolem Ekologicznym „Bajkowy Dworek”
w Oświęcimiu, ul. Bolesława Prusa 1; reprezentowanym przez Ludmiłę Mitek-Parcer (zwanym dalej Przedszkolem), a
1) Rodzicem/Opiekunem (matką)…………………………………………………………………………………………………..
2) Rodzicem/Opiekunem (ojcem)…………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałymi………………………………………………………………………………………………………………………..
§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1) Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolu na rzecz dziecka
2) Dane dziecka:
imię i nazwiska dziecka……………………………………………………………………………………………………………..
data i miejsce urodzenia………………………………………...........PESEL…………………………………..………………….
miejsce zamieszkania……………………………………kod…………………ul……………………………..…………………..
miejsce zameldowania ………………………………….kod………………….ul……………........................................................
3) Integralną częścią umowy jest:
- Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola
- Deklaracja wyboru grupy
- Upoważnienie do odbioru dziecka
- Regulamin przyprowadzania dziecka do przedszkola
- Oświadczenie o miejscu zamieszkania
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Klauzula informacyjna RODO
- Klauzula monitoringu wizyjnego
- Regulamin korzystania z kart magnetycznych
- Zgoda na ujawnianie wizerunku dziecka
- Zgoda na uczestnictwo dziecka w wyjściach i wycieczkach poza teren placówki
- Zgoda na leczenie ambulatoryjne oraz udzielenie pomocy lekarskiej
- Zgoda na profilaktyczny przegląd higieny dziecka
§2
1) Przedszkole zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie
z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
2) Przedszkole działa na podstawie Statutu. Zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Przedszkola określa jego Statut,
Regulaminy i Procedury, które są do wglądu w gabinecie Dyrektora Przedszkola.
3) Przedszkole zapewnia dziecku w ramach opłaty podstawowej:
a) Świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
b) Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w Przedszkolu, od momentu przekazania dziecka pod opiekę Nauczycielowi
do momentu odebrania dziecka od Nauczyciela przez Rodzica/Opiekuna.
c) Stwarzanie warunków do realizacji podstawy programowej wymaganej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
d) Zapewnienie warunków do rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę
programową, rozwijających zdolności indywidualne i zainteresowania dzieci.
e) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny oraz współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w zakresie kształcenia
i wychowania dzieci.
§3
Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do:
1) Przestrzegania Statutu, Regulaminów i Procedur Przedszkola.
2) Przestrzegania obowiązującej w Przedszkolu organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do
ogłaszanych przez Dyrekcję komunikatów.
3) Terminowego i regularnego uiszczania opłat, o których mowa w § 4.
4) Przyprowadzania zdrowego dziecka do Przedszkola.
5) Poinformowania Przedszkola o stanie zdrowia dziecka.
6) Współpracy z Przedszkolem w procesie edukacji i wychowania dziecka.
7) Powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania i numerów telefonów w trybie natychmiastowym.
§4
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1) Umowa podpisywana jest na rok przedszkolny 2020/2021 i obowiązuje przez cały okres pobytu dziecka
w Przedszkolu tj. od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku.

§5
GODZINY PRACY/ DNI WOLNE
1) Czas pracy placówki:
a) Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok przedszkolny z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych i przerwy wakacyjnej.
b) Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym przebywają w Przedszkolu w godz. od 7.30 do 15.30.
c)) W okresie wakacyjnym Przedszkole będzie czynne w miesiącu lipcu od 6.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku,
natomiast w miesiącu sierpniu 2021 Przedszkole będzie zamknięte.
2) Skrócony czas pracy Placówki i dni wolne:
- 24.12.2020 (Wigilia) – Przedszkole nieczynne.
- 31.12.2020 (Sylwester) – Przedszkole czynne od 06:30 – 15:30.
- 02.04.2021 – Przedszkole czynne od 06:30 – 16:00.
- 04.06.2021 – Przedszkole nieczynne.
§6
OPŁATY
Za świadczenie usług wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpłatność na zasadach
określonych przez właściciela Przedszkola. Opłata stała jest pobierana również za miesiące wakacyjne.
Na odpłatność dla dzieci korzystających z pobytu w Przedszkolu składa się:
I. Opłata stała - płatna z góry:
1) Opłata stała za pierwsze dziecko wynosi:
a) grupa ogólna: 240,-zł/miesiąc
b) grupa językowo-taneczna: 360,-zł/miesiąc
2) Opłata stała za drugie i następne dziecko wynosi:
a) grupa ogólna: 200,-zł/ miesiąc
b) grupa językowo-taneczna: 320,-zł/miesiąc
3) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłaty stałej. Stawkę indywidualnie ustala właściciel
Przedszkola.
4) Opłatę stałą dla dzieci pracowników Przedszkola każdorazowo ustala właściciel Przedszkola.
5) Dyrektor ustala, w każdym roku w okresie letnim, przerwę wakacyjną, w której Przedszkole jest zamknięte.
a) W okresie letnim, gdy dziecko uczęszcza do Przedszkola, obowiązuje opłata stała i wynosi 240,-zł /miesiąc dla grupy ogólnej
i 360,-zł /miesiąc dla grupy językowo- tanecznej.
b) w okresie letnim, gdy dziecko nie uczęszcza do Przedszkola z powodu przerwy wakacyjnej, w której Przedszkole jest
zamknięte, obowiązuje opłata za okres letni i wynosi 120,-zł za każde dziecko.
6) Adaptacja - Istnieje możliwość przyjmowanie dzieci do Przedszkola na „okres adaptacyjny” trwający maksymalnie
1 miesiąc, gdy dziecko przebywa w Przedszkolu do 3-godz. dziennie (tj. od godziny 8:00 do 11:00). Opłata stała ulega wówczas
obniżeniu i wynosi 180,-zł/miesiąc.
7) Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej wg obowiązującego harmonogramu zajęć.
8) Rodzice/Opiekunowie mogą zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie Przedszkola przez firmy
zewnętrzne. Rodzaje zajęć i warunki płatności będą ustalane w osobnych ofertach (np. aikido, robotyka, zajęcia
ogólnorozwojowe).
9) Rozwiązanie umowy lub skreślenie z listy nie zwalnia Rodzica/Opiekuna z obowiązku uregulowania należnej odpłatności.
II. Wyżywienie cateringowe – płatne z dołu – opłata regulowana jest w całości przez rodziców za wykorzystane posiłki.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,- zł/dziennie: śniadanie 2,30 zł, obiad – 7,10 zł, podwieczorek – 1,60 zł.
Przedszkole nie pobiera opłat za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka w Przedszkolu z wyjątkiem – patrz § 10.
III. Wpisowe
1) Przy zapisywaniu nowego dziecka do Przedszkola obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 300,-zł, która daje
gwarancję na przyjęcie do Przedszkola.
2) Przy kontynuacji usługi obowiązuje opłata 150,-zł/ na rok za każde dziecko.
IV. Podręczniki dla dzieci zakupuje Przedszkole, a Rodzice/Opiekunowie otrzymując podręczniki płacą należną kwotę
na konto Przedszkola.
V. Ubezpieczenie - ubezpieczeniem NNW objęte są dzieci uczęszczające do Przedszkola. Koszty ubezpieczenia pokrywają
Rodzice/Opiekunowie. W razie rezygnacji z ubezpieczenia grupowego, Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przedłożenia
w Przedszkolu dokumentu potwierdzającego indywidualne ubezpieczenie dziecka.
§7
W trakcie roku Przedszkole zastrzega sobie prawo – w formie pisemnego ogłoszenia – do zmiany wysokości opłat:
1) kosztów posiłków firmy cateringowej - powiadomienie Rodziców/Opiekunów o wysokości podwyżki i dacie jej
wprowadzenia nastąpi w terminie jednego miesiąca - przed wprowadzeniem podwyżek opłat.
2) opłaty stałej - powiadomienie Rodziców/Opiekunów o wysokości podwyżki i dacie jej wprowadzenia nastąpi w terminie
jednego miesiąca - przed wprowadzeniem podwyżek opłat.

§8
TERMINY PŁATNOŚCI
1) Opłata stała jest płatna z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
2) Datą spełnienia świadczenia jest data zaksięgowania kwoty opłaty stałej na rachunku bankowym Przedszkola.
3) W przypadku przekroczenia powyższego terminu będą doliczone odsetki ustawowe.
4) Płatność należy regulować przelewem, na podany rachunek Przedszkola:
Bank Ochrony Środowiska nr 31 1540 1115 2084 9097 4027 0001
5) Dokonując wpłaty należy podać w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, miesiąc, za który uiszczana jest opłata
oraz czego wpłata dotyczy.
6) Brak dokonania opłaty w terminie do końca miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 14 - dniowego terminu
zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie może skutkować skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne
z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z winy Rodzica/Opiekuna.
7) W przypadku opóźnienia w opłatach, wszelkie wpłaty dokonane po terminie zalicza się w pierwszej kolejności na poczet spłaty
odsetek, a następnie zaległych opłat.
8) Przedszkole jest upoważnione do wystąpienia przed właściwym sądem z powództwem o nieuiszczoną zapłatę wraz
z odsetkami.
9) Datą zapłaty jest dzień wpłynięcia środków na rachunek bankowy.
§9
Za zwłokę w uiszczaniu opłat Przedszkole będzie naliczać odsetki maksymalne za nieterminowość w wysokości czterokrotności
aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP (art. 359 § 21 KC).
§ 10
NIEOBECNOŚĆ DZIECKA
1) Opłata stała jest pobierana bez względu na ilość dni obecności dziecka w Przedszkolu i nie podlega zwrotowi w przypadku absencji
dziecka.
2) W przypadku ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej, co najmniej 30 dni (od pierwszego do ostatniego dnia każdego
miesiąca), opłata stała ulega obniżeniu i wynosi 180,-zł/ za każde dziecko.
3) W przypadku, gdy działalność Przedszkola z przyczyn od niego niezależnych ulegnie zawieszeniu i świadczenie usług
przedszkolnych w okresie zawieszenia nie będzie możliwe, w szczególności z powodu stanów epidemii lub innych przyczyn
niezależnych od placówki, Przedszkole może prowadzić zajęcia w formie zdalnej, a opłata stała za dany miesiąc ulegnie obniżeniu
i wyniesie 120,-zł/ za każde dziecko. Organ prowadzący może obniżyć opłatę w indywidualnym przypadku, uzasadnionym
szczególnymi okolicznościami.
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§ 11
ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA/ ODMAWIANIE POSIŁKÓW
Ze względu na wyżywienie cateringowe zobowiązuje się Rodziców/Opiekunów do powiadomienia Przedszkola ustnie lub poprzez
wiadomość SMS (500-875-165 ) o czasie nieobecności dziecka w Przedszkolu:
śniadanie do godz. 08:00 - na jeden dzień przed spodziewaną nieobecnością dziecka,
obiad i podwieczorek do godz. 8.00 - w tym samym dniu.
W przypadku, gdy Przedszkole nie zostanie poinformowane o nieobecności dziecka, Rodzice/Opiekunowie ponoszą koszt opłaty
żywieniowej.
§ 12
ODBIÓR I BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA
Dzieci mogą być odbierane z Przedszkola przez Rodziców/Opiekunów oraz osoby pełnoletnie i upoważnione pisemnie przez
Rodziców/Opiekunów.
Ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych Przedszkole jest zamykane w godzinach od 8:20 do 11:30. W tych godzinach
można odbierać dziecko po wcześniejszym zgłoszeniu Nauczycielowi. W tym czasie karty wejściowe nie działają.
Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że zapoznali się z zasadami odbioru i przyprowadzania dzieci do Przedszkola.
Po odebraniu dziecka od Nauczyciela, Rodzic/Opiekun przebywający na terenie placówki wraz z dzieckiem jest odpowiedzialny
za jego zachowanie i bezpieczeństwo.
Teren Przedszkola jest monitorowany. Celem monitoringu jest wyłącznie zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Przedszkolu.
Nagrania z monitoringu nie są przekazywane osobom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji związanych z prowadzeniem przez
organy publiczne postępowań w ramach ich kompetencji ustawowych.
Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek poinformować Przedszkole o wszelkich problemach mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo dziecka i innych dzieci (w szczególności o problemach zdrowotnych dziecka).
Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicem/Opiekunem z przyczyn leżących po
stronie Rodzica/Opiekuna.
W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza
specjalisty.
Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek nie przyprowadzać do Przedszkola dzieci przeziębionych i chorych.

§ 13
W przypadku pozostawienia dziecka w Przedszkolu na czas przekraczający godziny pracy Przedszkola
(po godz. 17: 00 w ciągu roku, po godz. 16: 00 w okresie wakacyjnym lub po 15:30 w ustalonych dniach) placówka ma prawo naliczyć
dodatkową opłatę, która wynosi 30,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę.
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§ 14
ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia - ze skutkiem
na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
Jeżeli dziecko nie uczęszcza do Przedszkola, a Rodzice/Opiekunowie nie wypowiedzą umowy, naliczana jest opłata stała
za kolejne miesiące.
W czasie wypowiedzenia umowy obie strony zobowiązane są do spełniania świadczeń, wynikających z niniejszej umowy.
Przedszkole ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, ze skutkiem na dzień oznaczony w piśmie obejmującym
oświadczenie o rozwiązaniu, w przypadku niemożności wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
spowodowanych przez siłę wyższą, przy czym przez siłę wyższą rozumie się niedające się przewidzieć i niezależne od Przedszkola
zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze, niemożliwe do zapobieżenia, w tym również akty administracji państwowej
i samorządowej oraz zmiany prawa lub zmiany jego interpretacji uniemożliwiające wykonywanie umowy lub powodujące, iż jej
wykonywanie połączone byłoby z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby Przedszkolu rażącą stratę, a także likwidację
Niepublicznego Przedszkola Ekologicznego „Bajkowy Dworek”.
§ 15
Rodzice/Opiekunowie przyjmują i akceptują wiadomość, iż Przedszkole może odstąpić od niniejszej umowy bez okresu
wypowiedzenia po zaistnieniu następujących okoliczności:
Powtarzającego się nieterminowego regulowania należności, bądź ich nie uiszczenia przez dwa okresy płatności,
po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Rodziców/Opiekunów do uregulowania zaległości.
Zachowania dziecka, które będzie stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych dzieci oraz uniemożliwiało pracę
i prowadzenie zajęć przez Nauczyciela;
Braku współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Rodzicem/Opiekunem w kwestii rozwiązywania problemów
powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka oraz naruszenia przez Rodzica/Opiekuna postanowień Statutu,
Regulaminów i Procedur Przedszkola;
Zatajenia przez Rodziców/Opiekunów informacji o stanie zdrowia dziecka, gdy jest ono ciężko chore.
§ 16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Rodzic/Opiekun 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.
Oświadczam, iż administrator danych przedstawił mi następującą informację:
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
„Bajkowy Dworek” Ludmiła Mitek-Parcer z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Bolesława Prusa 1,
tel.: 33/848-58-58; 506-146-946; e-mail: biuro@bajkowy-dworek.pl
Mogą Państwo kontaktować się z nami listownie na adres placówki, telefonicznie lub mailowo. Będziemy przetwarzać Państwa
oraz dziecka dane osobowe wyłącznie w zakresie świadczenia usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.
Jednocześnie informujemy Państwa o prawie do:
1) Żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą.
2) Ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
3) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
4) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 18
Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia
sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.
§ 19
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa wchodzi w życie
z dniem jej podpisania.

……………………………………………
(podpis Rodziców/Opiekunów)

…………………………………………………
(podpis Dyrektora Przedszkola)

