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Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 4/2017 z 23 lutego 2017 r.
UMOWA
zawarta w dniu ………………..………………………………………………………………...
na rok przedszkolny…..………………………………. na okres ………………………………
pomiędzy
Przedszkolem Niepublicznym Kraina Dziecka, ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki – Osiedle,
zwanym dalej Krainą Dziecka, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Sobolewską,
a
Panią/Panem…….………………………………………………………………………………
oraz
Panią/Panem…….………………………………………………………………………………,
zwaną/ym dalej Rodzicem, występującą/ym jako przedstawiciel ustawowy dziecka
…………………..………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka) urodzonego dnia ………………… w ……………........................…
zamieszkałego w ..…..…………......................................................…........................................
§1
Rodzice (Opiekunowie) powierzają Krainie Dziecka kształcenie, opiekę i wychowanie
dziecka.
§2
Kraina Dziecka zobowiązuje się:
1. . Przestrzegania zasad i ustaleń obowiązujących w Krainie Dziecka, w szczególności
wynikających z zapisów dokumentów regulujących wewnętrzną działalność placówki, tj.
Statutu, Regulaminu, Cennika.
2. Zatrudnić kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania
stanowiska nauczyciela w przedszkolu.
§3
Rodzice zobowiązują się do:
1. Przestrzegania zasad i ustaleń obowiązujących w Krainie Dziecka, w szczególności
wynikających z zapisów dokumentów regulujących wewnętrzną działalność placówki, tj.
Statutu, Regulaminu, Cennika.
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2. Regularnego dokonywania opłaty czesnego na konto bankowe Krainy Dziecka
w wysokości określonej w Cenniku na dany rok przedszkolny i w terminie wskazanym na
fakturze wystawionej przez Przedszkole.
§4
Rodzice mają prawo przed terminem rozwiązać umowę w przypadku naruszania przez Krainę
Dziecka zasad i ustaleń obowiązujących w Przedszkolu lub postanowień niniejszej umowy.
§5
Przedszkole może przed terminem rozwiązać umowę w przypadku:
1. Naruszania przez rodziców zasad i ustaleń obowiązujących w Przedszkolu lub postanowień
niniejszej umowy.
2. Systematycznego opóźniania przez rodziców w dokonywaniu opłat.
§6
Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadamiania Krainy Dziecka o zmianie
adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonów kontaktowych oraz innych danych określonych
w Karcie Zgłoszeniowej Przedszkolaka, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej
umowy.
§7
Rodzice zobowiązani są do zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na Tablicy
Ogłoszeń. Kraina Dziecka nie odpowiada za niedoinformowanie rodziców związane ze
zignorowaniem wywieszonej przez placówkę informacji pisemnej.
§8
Dokumenty regulujące wewnętrzną działalność Przedszkola, tj. Regulamin oraz Cennik
stanowią integralną część niniejszej umowy.
§9
W sprawach nienormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

podpis Dyrektora Krainy Dziecka

podpisy Rodziców (Opiekunów)

.………………………………………………. .……………………………………………….
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Oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu
karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
podpisy Rodziców (Opiekunów)

………………………………………………..

.……………………………………………….
Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola, zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 Poz. 883 ze zm.
podpisy Rodziców (Opiekunów)

………………………………………………..

.……………………………………………….
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