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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta w dniu ..............................2018 r.  pomiędzy Gminą Brzeg Dolny - Przedszkolem Samorządowym nr 3 w Brzegu Dolnym reprezentowanym przez dyrektora -  Aleksandrę   Cieśla  zwanym dalej „Przedszkolem” , a
………………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko/
zamieszkałym ……………………………………………………………………………….….
/adres zamieszkania/
legitymującym się dowodem osobistym seria numer  …………………………………………
wydanym przez …………………………………….………………..........................................
zwanym dalej „Opiekunem” o świadczenie usług dla dziecka /dzieci/:

1. ……………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/
2.……………………………………………………………………………………………….
/ imię i nazwisko dziecka/

§ 1
	Przedszkole zobowiązuje się świadczyć usługi opieki przedszkolnej nad zgłoszonym dzieckiem /dziećmi/ na warunkach  opisanych  w umowie, począwszy od dnia 01.09.2018r.
	Opiekun zobowiązuje się wobec Przedszkola do uiszczania opłat w terminach, wysokości i na warunkach określonych w umowie.


§ 2
Dziecko korzystać będzie z przedszkola do pięciu godzin dziennie w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub powyżej pięciu godzin dziennie*                           (* właściwe podkreślić).
§3
	Przedszkole obejmuje opieką dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach                                                         od 6.15 do 16.15. 
	Zajęcia, podczas których będzie realizowana podstawa programowa z wychowania przedszkolnego odbywać się będą w godzinach od  7.15 do  12.15.
	Opiekun zobowiązuje się przyprowadzać dziecko od godz.  …………….(wpisać godzinę rozpoczęcia zajęć wychowania przedszkolnego) i odbierać do godz.  ……………………...

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola będzie dokonywane przez rodziców /opiekunów prawnych/ lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę.
W przypadku opóźnienia w odbiorze dziecka po godzinach otwarcia przedszkola, Opiekun zobowiązuje się uiścić opłatę za opiekę nad dzieckiem w wysokości 30 zł za każdą                       rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki.

§ 4
	Na opłaty, o których mowa w § 1 ust. 2 składa się:

	opłata za świadczenie usług przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego dziecka/dzieci w wysokości  1.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, 
	opłata za świadczenie wyżywienia w wysokości: 5,50 zł za jeden dzień.





§ 5

1. Opłaty, o których mowa w § 4, Opiekun  zobowiązuje się uiszczać w następujących                   terminach:
	pierwsze opłaty – z dniem rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola,                              w wymiarze odpowiadającym ilości dni pracy przedszkola pozostałych w danym              miesiącu kalendarzowym,

kolejne opłaty – w pełnej wysokości w terminie do 12 każdego następnego miesiąca kalendarzowego. 
2. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat przedszkole może naliczać odsetki ustawowe.

§ 6
W przypadku absencji dziecka w przedszkolu opłata miesięczna za wyżywienie podlega zwrotowi, w przypadku zgłoszenia tego faktu dyrektorowi przedszkola lub wychowawcy                do godz. 800 w dniu, w którym dziecko będzie nieobecne.

§ 7
	Rozliczanie opłat następuje na koniec każdego miesiąca.
	Nadpłaty zaliczane są na poczet należności następnego miesiąca lub zwracane                            w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.


§ 8
	Ustalone w § 4 wysokość odpłatności za świadczenia mogą ulec zmianie z miesięcznym wyprzedzeniem, bez potrzeby aneksu do umowy.
	Zawiadomienie o zmianie opłat dokonuje się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz wręczenie Opiekunowi informacji o planowanych zmianach.


§ 9
	Umowa obowiązuje na czas oznaczony, jednakże nie dłużej niż do 31.08.2019 r.
Opiekun może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 tygodniowego wypowiedzenia             ze skutkiem na koniec danego miesiąca.  

Przedszkole może odstąpić bez wypowiedzenia od umowy w razie zalegania z opłatami  za  przedszkole za dwa pełne okresy płatności.
Przedszkole może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu                        wypowiedzenia w razie co najmniej miesięcznej, nieusprawiedliwionej absencji dziecka.

§ 10
	W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
	Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 8.
	Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



       Rodzice lub opiekunowie                                                            Przedszkole
    

