Umowa
w zakresie nauki, wychowania, prowadzenia zajęć dodatkowych
oraz zapewnienia opieki i wyżywienia dziecku w Przedszkolu
„Tuptusiowo” w Krzeszowicach
zawarta ……………………….. pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWiS, z siedzibą w ul. Podhalańska 4,
34-700 Rabka Zdrój podmiot prowadzący Przedszkole w Krzeszowicach, ul. Czatkowice 254,
32-065 Krzeszowice
zwany dalej Przedszkolem
a
Rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka …………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

Panią/em ………………………………………………………………………………………………………
miejsce zameldowania ……………………………………………………………………….
.……………………………………………………………….. gmina ……………………….
zwaną dalej Rodzicem
§1
Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków nauki
i wychowania zgodnie z podstawami wychowania przedszkolnego określonymi w przepisach
oświatowych oraz sprawowania opieki i prowadzenia obowiązkowych dla każdego dziecka
zajęć dodatkowych.
§2
Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku całodziennego wyżywienia - posiłków
tj. śniadanie, obiad i podwieczorek.
§3
Czynności określone w § 1 będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 17.00, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
§4
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od …………… r. do …………… r.
2. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, liczonym od 1-go dnia kolejnego miesiąca. Wypowiedzenie niniejszej
umowy wymaga formy pisemnej.

§5
1. Usługi świadczone w Przedszkolu „Tuptusiowo” są odpłatne.
§6
Za czynności wymienione w § 1 i 2 Zleceniodawca zapłaci kwotę 200,00 zł .
.
Opłata powinna być wniesiona z góry do każdego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, za który należy się opłata, nr 99 8815 0002 0000 0017 2198 0017 tytułem
opłata za przedszkole za ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) miesiąc
……………… .
§7
Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego wypowiedzenia nie zwalnia od
obowiązku opłat z tytułu czesnego do końca okresu przewidzianego w § 4.
§8
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie
naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków umowy.
§9
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania
w przypadku nie uiszczenia terminowej opłaty za przedszkole określonej w § 6.

umowy

§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Wyrażam zgodę/nie wyrażam na publikowanie zdjęć mojego dziecka na stronie przedszkola
Zleceniodawca

Wyrażam zgodę/nie wyrażam na zabieranie dziecka na, spacery organizowane przez
przedszkole.
Zleceniodawca

