UMOWA o sprawowanie opieki i świadczenie usług edukacyjnych w Niepublicznym Przedszkolu  „Wesołe Krasnoludki w Białymstoku w roku szkolnym……………………
Zawarta w Białymstoku, w dniu…………………..pomiędzy Agnieszką Porowską dyrektorką Niepublicznego Przedszola Wesołe Krasnoludki przy ul. Promiennej 16 a Panią/Panem…………………………………………………………………………zamieszkałą/łym……………………………………………………………………….legitymującą/cym się dowodem osobistym seria, numer…………………………….Przedszkole zobowiązuje się do sprawowania opieki w przedszkolu nad dzieckiem:…………………………………………………………………………………………urodzoną/nym………………………………w………………………………………..PESELdziecka………………………………………………………………………...zamieszkałą/łym………………………………..
Od dnia…………………..…..do dnia…………………….…czas nieokreślony*
*/niepotrzebne skreślić/
§ 1Postanowienia ogólne
1.Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie opieki, wychowania i nauczania Dziecka w placówce.
2. Przedszkole zobowiązuje się realizować opiekę, wychowanie i nauczanie w czasie pobytu Dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami dla przedszkoli niepublicznych, Statutem Niepublicznego Przedszkola Wesołe Krasnoludki, Programem Wychowawczym i Koncepcją Pracy.
3. Przedszkole podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Białymstoku, realizuje program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
4. Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że są prawnymi opiekunami Dziecka, o którym mowa w niniejszej umowie, a ich prawa do Dziecka nie są w żaden sposób ograniczone.
5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia Dziecka przez Rodziców/Opiekunów.
§ 2Organizacja
1. Przedszkole czynne jest od 01 września do 31 sierpnia w dni powszednie w godzinach od 6.30 do 17.30 z wyjątkiem ustawowo dni wolnych od pracy.
2. W okresie sierpnia Przedszkole ma miesięczną (sierpień)przerwę wakacyjną.
3. Przedszkole jest nieczynne od 24 grudnia do 31 grudnia(w tym czsie w przedszkolu pełniony będzie dyżur, z wcześniejszym wyprzedzeniem trzeba wpisać dziecko na listę)
4. Zgodnie z zapisem Statutu Przedszkola (Rozdz. VI p.6) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pracy po godz. 17.30 będzie pobierana dodatkowa opłata za opiekę nad Dzieckiem w wysokości 30 zł.

§ 3Obowiązki Przedszkola
Przedszkole zobowiązuje się do:
1.Realizacji celów i zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2.Zatrudniania kadry pedagogicznej zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania w Przedszkolu stanowisk.
3. Współdziałania z Rodzicami w zakresie kształcenia i wychowania ich Dziecka.
4.Zapewnienia Dzieciom wyżywienia, tj. 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i owocowa przekąska) dostarczanych przez catering.
5. Prowadzenia zajęć dodatkowo nieodpłatnych przez Rodziców zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami lokalowymi placówki.
6. Umożliwienie Ubezpieczenia Dzieci od nieszczęśliwych wypadków za opłatą 40zł .Ubezpieczenie jest dobrowolne.
7. Umożliwienia Dzieciom nieopłacanego przez Przedszkole udziału w koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych na terenie przedszkola.
§ 4Obowiązki Rodziców
Rodzice zobowiązują się do:
1.Przyprowadzania do przedszkola zdrowego Dziecka do godz……….do godz………..
2.Osobistego odbioru Dziecka lub przez pisemnie upoważnioną dorosłą osobę.
3.Współdziałania z Przedszkolem w zakresie wychowawczym i edukacyjnym.
4. Zgłaszania planowanej nieobecności Dziecka w Przedszkolu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub w nagłych wypadkach do godz 8:00 rano.
5. Zawiadamiania Przedszkola o chorobie zakaźnej Dziecka.
6. Respektowania godzin pracy Przedszkola.
7. Informowania Przedszkola o zmianie danych osobowych oraz adresowych swoich lub Dziecka.
8. Regularnego wnoszenia opłat za Przedszkole do 10go każdego miesiąca.
9. Przestrzegania obowiązującego w Przedszkolu Statutu i stosowania się do ogłaszanych przez Dyrektora komunikatów znajdujących się na tablicy ogłoszeń.
10. Każdy rodzic jest obowiązany do odbijania karty stoperek przy wejściu z dzieckiem do przedszkola I przy odbieraniu dziecka z przedszkola. W przeciwnym razie opłta za pobyt dziecka będzie naliczana od otwarcia do zamknięcia przedszkola.
11.Tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do dokonywania opłat, na które składają się: opłata  1 zł za każdą rozpoczętą godzinę( płatne po zakończonym miesiącu) I opłata żywieniowa 9:30(płatna z gory do10go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola: 
42 2490 0005 0000 4500 4583 5032
§ 5 Opłaty
1. W przypadku zgubienia karty opłata wynosi 100zł za wydanie drugiej karty. Karta jest nieodpłatna.
2.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi: –  pięć godzin realizacji podstawy programowej pobytu dziecka za darmo każda kolejna rozpoczęta godz wynosi 1zł. Godziny realizacji podstawy programowej od 8:00 do 13:00.
- Kwoty za pobyt dziecka będą naliczane po zakończonym miesiącu i przekazywane dla rodziców.
- Opłata żywieniowa wynosi: trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek – 9,30zł (słownie: dziewięć 30/100zł) Płatna z gory za każdy m-c.
3. Opłata żywieniowa podlega zwrotowi w całości pod warunkiem zgłoszenia planowej nieobecności Dziecka w Przedszkolu.
4. Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie możliwość podniesienia opłat za Przedszkole w ciągu roku szkolnego (powiadamiając Rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem).
§ 6 Rozwiązanie Umowy 
1.Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, składając oświadczenie w formie pisemnej.
2.Przedszkole może przed terminem rozwiązać Umowę (bez trybu miesięcznego wypowiedzenia) w przypadku:
-zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia Dziecka lub gdy jego pobyt zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w Przedszkolu 
-powtarzającego się spóźniania Rodziców z płatnościami za Przedszkole.
§ 7 Postanowienia końcowe
1.W razie powstania ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania Umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
2.Rodzice/Opiekunowie prawni Dziecka podlegają ochronie, jaką określa Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami.


                                                           ……………………………………………                                                             …………………………………........                                    (podpis dyrektora przedszkola                                                              (podpis Rodzica/Opiekuna)                                                                                                 





