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ZarządzenieNR 0050.1.,|6.2011
WOJTA GMINY DOBRZEN WIELKI
z dnia 17 czerwca 2011roku
W sprawie wp1owadzeniawzoru umowy o świadczenieusług przez publiczne
przedszkolaGminy DobrzeńWielki na pobytdziecka zwyżlywieniem.
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5 1 1R a d y G m i n y D o b r z e ń W i ez|dkni i a 3 m a r c a 2 0 1 1r .
w sprawieusta|eniaopłatzaświadczenia
pub|icznych
prowadzonych
przez
w przedszko|ach
Gminę,zarządzam,
co następuje:
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.
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Wprowadzasię wzór umowy o świadczenie
usługprzez przedszko|ana pobyt dziecka
z wyzywieniemstanowiącyzałączniknr 1 do niniejszegoZarządzenia.

s2
Wykonaniezarządzeniapowierzasię dyrektorompublicznychprzedszko|igminy Dobrzeń
Wielki.

s3
Zarządzeniewchodziw zycie z dniempodjęcia.

Załącznik Nr l
cl'oZarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wie|ki
Nr 0050.1.16.2011z dnia 17 czerwca20llr.

UmowaNr
o świadczenieusługprzez Publiczne Przedszkole
W

na pobyt dziecka z Wyżywieniem
zawartaw dniu.
na podstawie UchwałyNr vl35l 2011 Rady Gminy
Dobrzeń Wielki ; j;i; ; ;;;;
2U,|r. W sprawie ustalenia optat za świadczenia
W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wie|ki, oraz
ZarządzeniaNr 0050.1.,|6.2011Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia ,|7 czerwca 2011
w sprawiewprowadzeniawzoru umowy o świadczenieuśługprzez publiczne przedszkola
Gminy DobrzeńWielkina pobytdzieckaz wyżywieniem
pomiędzy Przedszkolem w

ul.

reprezentowanym przez Dyrektora P rzedszkola
..,zwanym dalej ,,Przedszkolem"
a Rodzicami/Opiekunamiprawnymi
1.
(imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego)

zamieszkałą
(adres zamieszkania)

2.
\--

(imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego)

zamieszkaĘm
(adres zamieszkania)
zwanych daIej ,,Usługobiorcą'' o świadczenie usług d|a dziecka:

,,,,,,,,.i,,-,ł,,;;;;;;;;;;:,,;;;;,,,,,''' ur.
PESEL dziecka
Adres zamiesżkania dziecka, taki jak:
adres zamieszkania matki I I , adres zamieszkania ojca [
(odpowiedni e zaznaczyć)
inny..

]

s 1.
jestw godzinach
1.Przedszko|e
czynne
od ....'.
,.do'''
,,,',.przez
rokszko|ny
cały
z usta|oną
przenruąwakacyjnąod.....''''...do.
pracy,
przeru
2.Przedszkole
zastrzega
sobieprawo
przezorgan
dozmiany
organizacji
w okresie
ustalonych
prowadzący
PrzedszkoIe'
3. Przedszko|e
zapewnienia
dzieckubezpłatne
podstawy
korzystanie
z zĄęć W ramachrea|izaĄi
programowejwychowania
przedszkolnego
wczasie
5 godzin
dziennie
wgodzinach
od8.00do13.00
puekraczającym
wnosiopłatę
podstawy
programowej
4' Usługobiorca
za Świadczenia
w zakresie
rea|izację
w Przedszko|u,
tj.powyzej
5 godzin
dziennie,
wwysokości:
jednego,odpowiedniego
punktu)
(Proszęo podkreśIenie

- wwysokości
dziennie
do1godziny
50złmiesięcznie
- wwysokoŚci
dziennie
do2 godzin
60złmiesięcznie
l
_
godzin
do3
dziennie wwysokości70
złmiesięcznie
- w wysokoŚci
powyzej
3 godzin
dziennie
B0złmiesięcznie
niedotyczy
5.Opłatę
obniza
się:
1|o 200ń
nadrugie
dziecko
orazo 50%natrzecie
i kazdenastępne
dziecko
dziecko
rodzeństwem,
będące
przedszko|a
uczęszczĄącym
dotegosamego
2) za kaŻdy
dzieńnieobecnoŚci
dziecka
w przedszko|u
w trakcie
tnruania
okresuroz|iczeniowego
opłata
jestwgwzoru
podlega
zwrotowi,
wyliczana
:
( np.50zł''22dnix i|ośĆ
dninieobecnoŚci)
zapewnia
6.Przedszkole
dziecku
wyzywienie,
7.WysokoŚc
dziennej
stawki
zywieniowej
wynosi:
4zł_2 posiłki
5zł-3oosiłki
jestna|iczan
8. opłata
dzienna
za pobytdziecka
w Przedszko|u
orazdzienna
stawka
zywieniowa
a z gory
roz|iczeniu
i pod|ega
z tytułu
nieobecności
dziecka
w Przedszko|u
za kazdydzieńw następnym
miesiącu,
( stawka
posiłkÓw
WgWzoru
dek|arowanych
ilości
x ilośc
dninieobecności),
przyjęcia
9.W przypadku
dziecka
do Przedszko|a
w trakcie
tnruania
miesiąca
Usługobiorcauiszcza
na|ezną
proporcjonaInie
|iczoną
opłatę
odpienruszego
zadek|arowanego
dniauczęszczania
dziecka
doPrzedszkoIa,
w$ 2 ust.1 niniejszej
wskazanego
umowy.
10.opłaty
okreś|one
ust.4,
ust.5 orazust'7uiszczane
prawnych
Sąprzezrodziców
|ubopiekunÓw
zgÓry
w nieprzekracza|nym
terminie
do 10-go
kazdego
miesiąca.
Jezeli10-go
wypada
w dniuustawowo
wo|nym
pracy
przedszko|a,
termin
wpłaty
zostaje
usta|ony
nako|ejny
dzieńroboczy'
pobytw przedszko|u
11.W przypadku
powyzej
dzieci,ktorych
został
wydłuzony
5 godzinz powodu
w zajęciach
uczestnictwa
|ogopedycznych,
religii
topkt'4 $ 1 niemazastosowania.

s2.
pobytdziecka
1. Usługobiorca
usta|a
dzienny
w Przedszko|u
w wymiarze
w godzinach
od .
''..'.do
...,począWszy
oddnia
z 1akie1
będzie
korzystało
dziecko:

''godzin
dziennie,
posiłkow
,' r, orazi|ość

jednego,odpowiedniego
(Proszęo podkreślenie
punktu)

1)Śniadanie,
obiad
podwieczorek'
2)śniadanie,
obiad,
godzin
pobytu
jestmoz|iwa
posiłków
2' Zmiana
dziecka
w Przedszkolu
i liczby
z początkiem
nowego
miesiąca
(np' utratalub pozyskanie
W sytuacjach
wyjątkowych
zatrudnienia,
inne sytuacje|osowe)
poprzedzającego.
i wymaga
sporządzenia
aneksu
doumowy
dodnia25dniamiesiąca

s3.
zobowiązuje
1.Usługobiorca
siędownoszenia
opłat
wwysokoŚci
okreŚ|onej
zgodnie
z $ 1 ust.4
|ub$ 1 ust.5
niniejszej
oraz$ 1 ust.7
umowy.
przekroczenie
godzinpobytu
2.Czterokrotne
dziecka
w przedszkolu
zdeklarowanych
w umowie
jednoznacznym
w ciągumiesiąca,
będzie
skutkowało
pobytu
aneksem
godzin
doumowy,
ze zwiększeniem
jestzobowiązany
dziecka
w przedszko|u.
Nadto
Usługobiorca
douiszczenia
brakującej
części
opłaty
tytułem
przekroczenia
deklarowanego
okresupobytudzieckaw Przedszkolu.
W tym zakresieodpowiednie
zastosowanie
mają.postanowienia
umowy'
$ 1 ust.4 i$ 1 ust.5 niniejszej
przekroczenie
godzin
pracy
przedszkola,
podanych
3. Za
w S'1 ust.1niniejszej
umowyo 10 minut
jestopłacic
godzinę
ponadwymiarowąza
zobowiązany
Usługobiorca
nauczycie|a
opiekującego
siędzieckiem
ponad
pracy
przedszko|a
cZaS
wwysokości
35zł.
Podstawądo
regulowania
zobowiązaniaprzez
Usługobiorcę
jest,,wezwanie
przezdyrektora
dozapłaty,,sporządzonego
pzedszkola
nakoniec
miesiąca
rozliczeniowego.
Usługobiorca
dokonuje
wpłaty
na kontoGZEAS62 889500062000000025250002, w terminie
7 dni
wezwania..
odotrzymanego
jestupowaznione
4' Przedszko|e
przed
dowystąpienia
właŚciwy
sąóz roszczeniem
o zapłatę
nieuiszczonej
naIezności
wrazz naleznvmi
odsetkami.

s4

1.Umowa
zawartajest
naczasokreś|ony
oddnia
dodnia
2, KaŻda
ze StronmoŻe
rozwiązaÓ
umowę
za2 - tygodniowym
okresem
wypowiedzenia,
ze skutkiem
na
koniec
miesiąca.
3' Przedszkole
mozerozwiązać
umowę
bezzachowania
wypowiedzenia
okresu
w przypadku
nieterminowego
nieuregu|owania
dwukrotnego
pełnej
opłaty
Iubbraku
przezdwaokresy
uiszczenia opłaty
płatnoŚci.
płatności
4' Roz|iczenie
za korzystanie
z usług
Przedszko|a
nastąpi
w ciągumiesiąca
od datyzłoŻenia
rezygnacji.

s5.

1.Wypowiedzenie
umowy
orazzmianyniniejszej
podrygorem
umowy
wymagajązachowania
formypisemnej
niewazności.
2'W sprawach
nieuregu|owanych
niniejszą
umowązastosowanie
mająprzepisy
Kodeksucywi|nego,
Ustawa
o systemie
oŚwiaty
orazStatut
Przedszko|a.
$6,
Usługobiorca
oŚwiadcza,
Że podanew umowie
daneosobowe
Są zgodneze stanemfaktycznym.
Jednocześnie
zobowiązuje
siędo podania,
zaistniałych
w czasieobowiązywania
niniejszej
umowy,
zmian
wtymzakresie.
$7.
Umowazostała
sporządzona
w dwóchjednobrzmiących
egzemplarzach,
z którychjedenotrzymuje
przedszko|a.
Usługobiorca,
drugiPrzedszko|e
dyrektor

(datai podpis)
USŁUGOB|ORCA

DYREKTOR(datai podpis)

Wyrazamzgodęna przetwarzanie
zawańychw umowiedanychosobowych
dla potrzebniezbędnych
usługi
do rea|izacji
zgodniez ustawąz dn' 29'08'1997
r' o ochronie
danychosobowych
(Dz.U. Nr 133,
poz.883).
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