UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Zawarta dnia ......................................... w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:
Niepublicznym Językowym Przedszkolem MAŁY POLIGLOTA
reprezentowanym przez właściciela przedszkola Bartosza Nowakowskiego
a Rodzicami/ Opiekunami ................................................................................................................
zamieszkałymi w ..............................................................................................................................
legitymującymi się dowodem osobistym (seria, nr)..........................................................................
zwanymi dalej Usługobiorcami.
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych
w Przedszkolu Niepublicznym MAŁY POLIGLOTA dla dziecka ................................................
Umowa zawarta jest na okres od …………………………. do 31 sierpnia 2022.
§2
Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola, do którego wgląd
możliwy jest u Dyrektora przedszkola .
§3
Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne i wynoszą 840 zł miesięcznie
Dodatkowe jednorazowe opłaty to:
- ubezpieczenie dziecka .
§4
Opłaty za przedszkole są wnoszone do 5 dnia każdego miesiąca do kasy Przedszkola.
§5
1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania opłat w wysokościach określonych w §3
i w terminie ustalonym w § 4.
2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty.
§6
Usługodawca zapewnia dziecku:
1. Fachową opiekę dydaktyczno - wychowawczą w tym:
- Właściwie zorganizowany proces opiekuńczo-wychowawczo - dydaktyczny.
- Wykwalifikowaną, doświadczoną, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, miłą
i odpowiedzialną obsługę.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdrowe, domowe żywienie (4 posiłki w ciągu dnia)
Codzienne grupowe zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej.
Zajęcia plastyczno - manualne.
Zajęcia rytmiczno - muzyczne.
Naukę języka angielskiego.
Zajęcia taneczne i teatralne połączone z realizacją zajęć programowych.
Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

§7
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1-3
poniżej
Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy:
1. Usługobiorca nie wniesie w ciągu miesiąca opłaty za świadczone usługi.
2. Zachowanie dziecka stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci.
3. Nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami a personelem przedszkola.
§8
1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym, pisemnym
wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca, przy czym umowa
nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż w pierwszym miesiącu jej wykonania.
2. Miesiącem wykonania umowy jest pierwszy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
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