UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
SPORTOWYM

WESOŁA RODZINKA
zawarta w Siemianowicach Śląskich, w dniu ......................... pomiędzy:
CPS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Dworcowa 25-27, 41 – 902 Bytom, NIP: 626-28-58-394,
REGON : 240598230, KRS: 0000276188
adres Przedszkola: 41- 106 Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 20
reprezentowaną przez:
Janusza Wiatra – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części Przedszkolem
a

Panem(nią): ...............................
zwanym(ną) w dalszej części Rodzicem
działającym(cą) w imieniu oraz jako przedstawiciel ustawowy nieletniego Dziecka:

.....................................................
(imię i nazwisko Dziecka)

syna/córki: ...............................................
(imiona rodziców)

adres zamieszkania dziecka: .....................................................................................

adres zameldowania dziecka: jw.
miejscowość ur. .................................., data urodzenia dziecka: ................................
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PESEL dziecka: ...............................................

§1
Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie kształcenia i wychowywania
Dziecka w Przedszkolu.
§2
Rodzice powierzają Przedszkolu kształcenie, opiekę i wychowanie dziecka w zakresie programu
edukacyjnego, zatwierdzonego przez kuratorium oraz autorskiego o profilu sportowym, opisanego w
Regulaminie Przedszkola.
§3
W ramach określonego w § 1 przedmiotu umowy, Przedszkole zobowiązuje się do:
 Sprawowania opieki nad Dzieckiem robocze w godzinach od 7.00 do 17.00;
 Zapewnienia odpowiednich warunków nauczania i wychowywania w trakcie całego roku
szkolnego;
 Zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z wykształceniem, kierunkiem i predyspozycjami
zawodowymi do pracy w Przedszkolu;
 Prowadzenia zajęć:
 dydaktycznych w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty,
przygotowujące dziecko do nauki w szkole,
 umuzykalniająco – rytmicznych,
 z języka angielskiego (4 lekcje/mc),
 sportowych ukierunkowanych na ogólny rozwój dziecka (12 lekcji/mc),
 logopedycznych,
 zajęć tanecznych (4 lekcje/mc),
 Zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnej konsultacji i opieki logopedycznej,
rehabilitacyjnej oraz psychologicznej – oferta wraz z cennikiem zajęć dostępna w siedzibie
przedszkola.
 Zapewnienia możliwości korzystania z zajęć dodatkowych m.in. artystycznych, baletowych,
judo/karate, zajęć na pływalni, na kortach tenisowych, zajęć sportowych sezonu zimowegooferta wraz cennikiem dostępna w siedzibie przedszkola.
 Zapewnienia Dziecku wyżywienia obejmującego: I śniadanie, II śniadania – przekąsek
owocowych, dania obiadowe, podwieczorek - w ramach czesnego, o którym mowa w § 5.
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§4
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do:
 Przestrzegania Statutu Przedszkola;
 Uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) w dniu zawarcia
niniejszej umowy. Opłata ta nie ulega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 10;
 Regularnego opłacania czesnego, o którym mowa w § 5;
 Współdziałania z wychowawcą w zakresie kształcenia i wychowywania Dziecka;
 Podawania do wiadomości punktu wszelkich zmian dotyczących sytuacji dziecka i jego
rodziny i mających wpływ na jego funkcjonowanie w punkcie przedszkolnym;
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do
tego upoważnioną;
 Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka;
 Uczestniczenia w zebraniach rodziców .

§5
Czesne za pobyt w Przedszkolu strony ustalają na kwotę: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych), za
każdy miesiąc pobytu Dziecka w Przedszkolu. Czesne przysługuje Przedszkolu od początku miesiąca,
w którym dziecko rozpoczęło edukację w przedszkolu do końca miesiąca, w którym przedszkolakiem
być przestało.
Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo
wolnych od pracy oraz „długich weekendów” .
Czesne jest płatne z góry do 5 (piątego) dnia każdego miesiąca bezpośrednio w siedzibie Przedszkola
lub przelewem na wskazane konto bankowe:
Centrum Projektowo- Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 25-27, 41- 902 Bytom
BZ WBK S.A. nr rachunku: 64 1090 2011 0000 0001 2265 1667
§6
W przypadku zapowiedzianej uprzednio nieobecności Dziecka w Przedszkolu przez cały miesiąc
kalendarzowy (dotyczy to również miesięcy letnich lipiec i sierpień) Rodzice są zwolnieni z opłaty
czesnego. W każdym roku kalendarzowym Rodzicom przysługuje 1 zwolnienie z opłaty czesnego, o
którym mowa w niniejszym paragrafie.
§7
W miesiącu wakacyjnym Przedszkole organizuje cykl zabaw i spotkań ukierunkowanych artystycznie
i ruchowo naszym przedszkolakom pozostającym w mieście.
§8
Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie
powinno być złożone w formie pisemnej. W przypadku kiedy Przedszkole nie realizuje programu zajęć
lub narusza Regulamin Przedszkola umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.
§9
Pierwszy miesiąc (4 pełne tygodnie) uczęszczania Dziecka do Przedszkola jest miesiącem próbnym.
Do miesiąca próbnego nie dolicza się okresu adaptacyjnego. W przypadku trudności w adaptacji
w ciągu miesiąca próbnego, Przedszkole lub Rodzice mogą rozwiązać umowę bez zachowania
terminu wypowiedzenia. W takim przypadku połowa kwoty wpisowego ulega zwrotowi.
§ 10
Przedszkole może przed terminem rozwiązać umowę w przypadku:
 Naruszenia przez Rodziców Statutu Wesołej Rodzinki i postanowień niniejszej umowy,
 Niesystematycznego opłacania czesnego.

§ 12
Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego nie częściej niż raz w roku
kalendarzowym, po uprzednim miesięcznym powiadomieniu o wprowadzeniu zmiany.
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§ 11
Przedszkolu przysługuje odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego czesnego w przypadku:
 Zerwania przez Rodziców niniejszej umowy z naruszeniem postanowień zawartej w umowie;
 Rozwiązania przez Przedszkole umowy w skutek braku wpłat czesnego,
 Rezygnacji z Przedszkola bez przewidzianego w umowie miesięcznego wypowiedzenia.

§ 13
Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania Przedszkola o zmianie adresu zamieszkania
oraz telefonów kontaktowych, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej umowy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(podpis Rodziców)

_______________________________
(podpis w imieniu Przedszkola)
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