UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy WALDORFSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Cypriana Kamila Norwida
W BIELSKU-BIAŁEJ
Numer …………………

Zawarta w Bielsku-Białej w dniu ……………. pomiędzy:
 ……………………………………………………………………………….
legitymującą się dowodem osobistym nr ……………………………………
PESEL ……………………………………………………………………….
zam. ………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………….
legitymującym się dowodem osobistym nr ………………………………….
PESEL ……………………………………………………………………….
zam. ………………………………………………………………………….
(zwanymi dalej Rodzicami/lub opiekunami), a
Stowarzyszeniem Wolna Szkoła Waldorfska w Bielsku-Białej, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
o następującej treści:
1.

Przedmiot umowy stanowi korzystanie przez dziecko
.............................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
PESEL .................................................................................................................
zam. …..................................................................................................................

ze świadczeń oddziału przedszkolnego przy Waldorfskiej Szkole Podstawowej.
2.

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………..… r. do ………………….. r.

3.

Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia dziecku w oddziale przedszkolnym:

a) fachowych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych;
b) bezpłatnego realizowania podstawy programowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Z 2009 r. Nr 4, poz.17) w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół;
c) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie Szkoły.
4.
Szkoła w oddziale przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego
uwzględniający podstawę wychowania przedszkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.
5.

Szkoła umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

6.
Szkoła umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń obejmujących zajęcia opiekuńczowychowawcze w godz. od 13.00 do 15.00. W przypadku korzystania z zajęć w tych godzinach
obowiązkowe jest wykupienie pełnego wyżywienia dla dziecka.
7.
Dziecko uczęszczać będzie do oddziału przedszkolnego w godz. od ............. do ...............
i korzystać z wyżywienia w zakresie:
a) śniadanie
b) ................................................................
8.

Rodzice (lub opiekunowie) zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności:

a) za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. od 13.00 do do 15.00 w wysokości 60 zł;
b) za wyżywienie:
- koszt śniadania – 3 zł dziennie;
- koszt obiadu - 7 zł dziennie;
Opłata za świadczenia oddziału przedszkolnego, o której mowa w p. 8b, podlega
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka za każdy dzień absencji, o których szkoła została
poinformowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się
na poczet opłat za następny miesiąc.
9.
Opłaty za wymienione w p. 8 świadczenia oddziału przedszkolnego płatne są z góry
do 10 dnia każdego miesiąca w formie zgody na obciążenie rachunku. Za każdy dzień opóźnienia
w opłacie za świadczenia oddziału przedszkolnego są pobierane odsetki ustawowe,
a w przypadku zaległości dłuższej niż 30 dni umowa może zostać rozwiązana w trybie
natychmiastowym.
W przypadku braku zgody na obciążenie rachunku, Rodzice (opiekunowie) są
zobowiązani wnieść jednomiesięczną kaucję zabezpieczającą na poczet ewentualnych opóźnień
w płatnościach. Kaucja zostanie w pełni zwrócona lub rozliczona za ostatni miesiąc uczęszczania
dziecka do oddziału przedszkolnego. Kaucja jest nieoprocentowana.

10.
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, a jej rozwiązanie może nastąpić
na koniec miesiąca kalendarzowego na poniższych warunkach:
- przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia
- za porozumieniem stron w każdym terminie
11.
Rodzice (lub opiekunowie) zobowiązani są do wypełnienia zgodnie z prawdą
kwestionariusza osobowego dziecka, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
12.
Rodzice (lub opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie prac i zdjęć swojego
dziecka do celów reklamowych i promocyjnych placówek Stowarzyszenia Wolna Szkoła
Waldorfska.
13.
Rodzice (opiekunowie) oświadczają, iż zostali
przystąpienia do Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska.

poinformowani

o

możliwości

14.
Rodzice (opiekunowie) wyrażają zgodę na przesyłanie informacji w formie
elektronicznej na adresy e-mail: .......................................................................................................
oraz telefony komórkowe: ...............................................................................................................
15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
16.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron

Podpisy Rodziców:

Podpisy przedstawicieli
Stowarzyszenia i Szkoły:

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
ul. Pocztowa 22
43-300 Bielsko-Biała
ING Bank Śląski O/ Bielsko-Biała
15 1050 1070 1000 0023 2846 7770

