UMOWA NR …………………… / 2015 / 2016
Zawarta w dniu ……………………… roku pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka:
Panią ……………………………………………… zam. …………………………………………………………………………………….
nr i seria dowodu osobistego ……………………………………………… ,
Panem ……………………………………………… zam. …………………………………………………………………………………….
nr i seria dowodu osobistego ……………………………………………… ,
korzystającego z usług Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi Przedszkole Samorządowe
w Igołomi, a Dyrektorem Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi – Dorotą Ryńca-Ropek
o następującej treści:
1. Dziecko …………………………………

korzystać będzie z pobytu w przedszkolu w okresie

od roku do ……………………… roku.
2. Dziecko korzystać będzie z pobytu w przedszkolu w zakresie:
a) minimum programowego – 5 godzin dziennie (tak/nie)
b) do 7 godzin dziennie (tak/nie)
c) do 8 godzin dziennie (tak/nie)
d) powyżej 8 godzin dziennie (tak/nie)
3. Dziecko korzystać będzie z …… posiłków.
4. Rodzice (opiekunowie dziecka) zobowiązują się do płacenia w stosunku miesięcznym
następujących należności:
a) opłata za realizację zajęć w czasie wykraczającym ponad minimum programowe, ustalana
jako iloczyn stawki godzinowej w kwocie 1,00 zł i deklarowanej w tym czasie zgodnie
z ust. 2 liczby godzin dziecka w przedszkolu.
b) opłata za żywienie, ustalana jako iloczyn dziennej stawki żywieniowej za 3 posiłki
w kwocie 7,50 zł i liczby dni roboczych w miesiącu.

Opłata za korzystanie z przedszkola płatna jest z dołu (za ukończony miesiąc) w terminie
do 15. dnia każdego miesiąca począwszy od dnia ……………………… roku.
c) W przypadku opóźnienia w terminie uiszczenia opłaty zostaną naliczone odsetki
ustawowe.
d) Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie w przypadku zmiany Uchwały
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych
prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce lub w razie zmiany porozumienia
zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a Wójtem Gminy w sprawie ustalenia
wysokości stawki żywieniowej.
e) Umowa obowiązuje na czas pobytu dziecka w przedszkolu.
f) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
g) W przypadku zwłoki w zapłacie należności określonych w ust. 4. za ponad 3 pełne okresy
płatności Przedszkole może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu
wypowiedzenia.
h) W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
i) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

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

…………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

