UMOWA
PRZEDSZKOLE
ELFIKI Z BAŚNIOWEJ KRAINY
ROK SZKOLNY 2017/2018
1) Umowa zostaje zawarta między:
Elfiki z Baśniowej Krainy z siedzibą przy ul. Listopadowej 21, zwaną dalej
usługodawcą a ……………………………………..
zamieszkałą:…………………………………..,
legitymującą się dowodem osobistym: seria: ……. Nr: ……………………,
numer telefonu:……………………………………….
zwaną dalej usługobiorcą.
2) Usługą jest opieka dzienna nad:……………………......................................................,
dzieckiem usługobiorcy, zwanym dalej Podopiecznym.
WARUNKI UMOWY:
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 . Corocznie
Placówka ustala dni, w których Przedszkole będzie nieczynne. Wykaz dni dołączono poniżej.

DNI WOLNE
ROK SZKOLNY 2017/2018
01.11.- Wszystkich Świętych
25.12.-29.12.- Przerwa świąteczna
01.01.- Nowy Rok
02.04.- Wielkanoc
01.05-03.05.- Majówka
31.05.-01.06.- Boże Ciało
15.08.- Wniebowzięcie NMP
W wielki Czwartek i Wielki Piątek - placówka czynna jest do 16.00
Placówka czynna jest podczas wakacji.

str. 1

1) Usługodawca zobowiązuje się do pełnienia opieki nad Podopiecznym.
2) Umowa zaczyna obowiązywać z dniem ………………….......................
3) Termin zakończenia umowy:

………………………………………

4) Strony ustaliły stałe dni opieki:

...........................................................

5) Strony ustaliły stałe godziny opieki: …....................................................
6) Strony ustaliły stałą cenę usługi w wysokości (pełny abonament):………………………
7) Kwota z dofinansowaniem ……………………………………….
8) Dni i godziny sprawowanej opieki, ponad te, wskazane w niniejszej umowie są
dodatkowo płatne w wysokości 10zł / godzinę.
OPŁATY
1) Opłata jest jednakowa w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni
ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” – wykaz dni wolnych
przedstawiono powyżej.
2) Opłata jest uiszczana do 5 go dnia każdego miesiąca na konto.

Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska
43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 25
ING BANK ŚLĄSKI 91 1050 1070 1000 0090 9171 9428
3) Wpisowe jest jednorazową, bezzwrotną opłatą, z której opłaca się min. ubezpieczenie od
nieszczęśliwych wypadków.
4) Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia:
1 miesiąc z zastrzeżeniem, że okres ten rozpoczyna się od 1-go następnego miesiąca.
Opłata za ten miesiąc stanowi 100% wykupionego abonamentu, bez możliwości
zmniejszenia – dotyczy również dotacji. W miesiącu wypowiedzenia kwota abonamentu
nie jest pomniejszana o kwotę dotacji. Kwota pełnego abonamentu w roku szkolnym
2017/2018 wynosi 750 zł.
5) Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w
sytuacji:
• rażącego nie wywiązania się z warunków umowy przez Usługobiorcę w tym
notorycznego przyprowadzania dziecka chorego i nie stosowania się do
warunków niniejszej umowy, w której Usługobiorca zobowiązuje się do
przyprowadzania tylko i wyłącznie dziecka zdrowego, bez jakichkolwiek oznak
chorobowych w tym kataru ,kaszlu czy gorączki.
• W momencie rażącego nie stosowania się do warunków umowy w tym:
a. w przypadku nieterminowych płatności notorycznie się powtarzających.
Ponowne podpisanie umowy zależne jest od chęci współpracy Rodzica z
Usługodawcą i związane jest z uiszczeniem ponownego wpisowego.
b. W momencie niestosowania się prze Rodzica do ustalonych wcześniej
godzin pobytu dziecka w Przedszkolu.
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DOFINANSOWANIE
1) Dofinansowanie przysługuje dziecku, które ukończyło 2,5 rok życia. Dofinansowanie
przysługuje tylko i wyłącznie dzieciom uczęszczającym na abonament.
2) Dzieciom zapisanym na karnet dofinansowanie nie przysługuje.
NIEOBECNOŚCI
1) Placówka nie dokonuje zwrotów za nieobecność dziecka w placówce. Opłata za
abonament jest stała, niezależnie od tego, czy dziecko (którego umowa dotyczy)
uczęszczało w danym miesiącu czy też nie.
2) W razie nieobecności dziecka uczęszczającego w sposób nieregularny (karnety) nie ma
możliwości przesuwania/zamieniania tych dni. Usługobiorca zobowiązuje się do
przestrzegania dni ustalonych przy podpisywaniu umowy.
3) Istnieje możliwość zmiany abonamentu, jednakże nie częściej niż 1 raz w roku szkolnym.
Zmniejszenie abonamentu nie może przekraczać 100 zł.
4) Okres rozliczeniowy: od 01 do ostatniego dnia miesiąca.
WYŻYWIENIE
Placówka gwarantuje obiad z cateringu (śniadanie i podwieczorki we własnym zakresie).
• Śniadanie 2,00 zł. ( opcjonalnie)
• Zupa 2,00 zł
• II danie 6,00 + kompot
•

Pełne wyżywienie: 10 zł.

Opłata ta pomnożona jest przez ilość dni pobytu dziecka w Placówce w danym miesiącu i
naliczana jest wstecz np. za lipiec w sierpniu itd.

WYSOKOŚĆ ABONAMENTÓW:
Od września 2017 r. abonament wynosi
• 750 zł – kwota pełnego abonamentu
• 375 zł – kwota po odliczeniu dofinansowania
Karnet adaptacyjny wykupiony może być tylko na jeden miesiąc . Po tym czasie jest
możliwość podpisania tylko i wyłącznie umowy abonamentowej.
Do kwoty abonamentu dolicza się kwotę za zajęcia. Planowane zajęcia w roku szkolnym
2017/2018:
• Rytmika – 5zł/zajęcia (planowana częstotliwość 1x w tygodniu)
• Dogoterapia – 6zł/zajęcia (planowana częstotliwość 1x w miesiącu )
• Zumba – 5zł/zajęcia (planowana częstotliwość co dwa tygodnie)
• Basen – 75 zł/4 wejścia, jednorazowe wejście 18,75 zł (planowana częstotliwość 1x w
tygodniu)
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• Logopeda – 50 zł (za więcej niż 4 wizyty), 25 zł (za 2 wizyty) jednorazowe zajęcia –
15 zł,
• Angielski – 5zł/zajęcia (planowana częstotliwość 1x w tygodniu)
• Edukacja Międzykulturowa – 10 zł (planowana częstotliwość 1x w miesiącu)
Ponadto Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za Komitet Rodzicielski w kwocie
150 zł/semestr Kwota ta pokrywa koszt na jeden semestr: wyprawki 20 zł, przybory toaletowe
90 zł, mikołajki 40 zł. Pierwsza płatność wypada we wrześniu, druga w lutym.
Do niniejszej umowy załączono deklarację dotyczącą zajęć dodatkowych i stanowi
integralna część umowy. Do każdej kwoty abonamentu dolicza się również opłatę za catering.
Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wpisowego oraz opłaty stałej w trakcie
trwania umowy. W przypadku nie dającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany
stosunków gospodarczych (m.in. wysoka inflacja, znaczny wzrost opłat związanych z
utrzymaniem placówki). O zmianie tej należy powiadomić rodziców/opiekunów dziecka z
jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
REZERWACJA MIEJSCA
Istnieje możliwość rezerwacji miejsca w Przedszkolu. Można tego dokonać po
wcześniejszym podpisaniu umowy oraz bezzwrotnego wpisowego. W momencie rezygnacji
wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1) Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Podopiecznemu odpowiedniej opieki
pielęgnacyjnej ( wg. wskazówek usługobiorcy ), w czasie sprawowanej nad Nim opieki.
2) Usługodawca ma obowiązek zadbać o odpowiedni rozwój Podopiecznego, w czasie
sprawowanej nad Nim opieki.
3) Usługodawca ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo Podopiecznego, w czasie
sprawowanej nad Nim opieki.
4) Usługodawca nie może podawać Podopiecznemu żadnych środków medycznych, bez
konsultacji i wyraźnego zezwolenia usługobiorcy, jednak w razie zagrożenia życia,
zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do Jego ratowania.
5) Usługodawca zastrzega sobie prawo, do odmowy wykonania czynności, w stosunku do
podopiecznego, jeśli są one sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i
prawnymi, oraz jeśli pozostają w sprzeczności wobec zasad moralnych usługodawcy.
6) Usługodawca odmówi przekazania opieki nad Podopiecznym osobom trzecim, bez
uprzedniej zgody usługobiorcy (karta zgłoszenia dziecka).

WYPRAWKA – dotyczy dzieci młodszych
1) Rodzice dzieci używających
pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżające,
zobowiązani są regularnie uzupełniać zapasy.
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POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1) Usługodawca odmówi przekazania opieki nad Podopiecznym jakiejkolwiek osobie
pod wyczuwalnym wpływem alkoholu.
2) Usługobiorca ma obowiązek poinformować usługodawcę o wszelkich problemach
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka i innych dzieci. W szczególności
rodzic ma obowiązek poinformować usługodawcę o wszelkich problemach
zdrowotnych dziecka.
3) Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać wyznaczonych przez siebie godzin pobytu
dziecka w Placówce. Godziny te zostają ustalone w momencie podpisywania umowy.
Nie odebranie dziecka (brak zgłoszenia tego faktu) w wyznaczonym czasie
równoznaczne jest z naliczeniem dodatkowej opłaty za tzw. nadgodziny. Za każdą
rozpoczętą godzinę zostanie naliczona kwota 20 zł.
4) Usługobiorca zobowiązuje się zgłaszania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
grafiku pracy. Dotyczy dzieci, których pobyt uzależniony jest od grafiku pracy
rodzica.
5) Usługobiorca deklaruje przyprowadzanie dziecka zdrowego, bez jakichkolwiek
oznak przeziębienia. W przypadku stwierdzonej alergii wymagane jest zaświadczenie
od specjalisty tj. alergologa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia dziecka do przedszkola w momencie, gdy stwierdzone zostaną jakiekolwiek
oznaki, iż dziecko przyprowadzone nie jest zdrowe np. katar czy kaszel.
6) Zabrania się przyprowadzania dziecka do przedszkola w momencie gdy w noc
poprzedzającą obecność dziecka w placówce, podopieczny wymiotował ,miał
biegunkę lub miał gorączkę. Dziecko takie powinno zostać w domu na obserwacji. W
momencie braku jakichkolwiek oznak chorobowych, braku ponownych wymiotów,
biegunki czy gorączki – można uznać, iż dziecko jest zdrowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zapoznały się i akceptują treść niniejszej umowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron. W momencie podpisywania umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest
potwierdzić pisemnie (na kopii) odebrania drugiego egzemplarzu umowy (oryginału).
3. Pozostałe aspekty, nie omówione w niniejszej umowie, podlegają rozstrzygnięciom
przez Kodeks Cywilno-Prawny.
4. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Podpisanie niniejszej umowy równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu
obowiązującego W Elfikach z Baśniowej Krainy .

Bielsko-Biała, dnia: ………………………………..
…………………………
Usługobiorcy
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…….…………………………….
Podpis Usługodawcy

