Umowa
W ramach Projektu: „Wracam do pracy z Mi Mundo” realizowanego przez Dwujęzyczne
Przedszkole Mi Mundo Sandra Cichacka w partnerstwie z PPHU Marek Makowski,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania
X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Zawarta w Łodzi w dniu ……………………………. pomiędzy:
Dwujęzyczne Przedszkole Mi Mundo
Ul. Slalomowa 25
94-237 Łódź
NIP 9820343235
REGON 101630088
Reprezentowane przez dyrektora, zwane dalej Przedszkolem.
a
…………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego…………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Seria i numer dowodu osobistego………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………… E-mail:…………………………………………………………
Zwanym dalej Rodzicami/Opiekunami.
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§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych
wychowawczych w Dwujęzycznym Przedszkolu Mi Mundo .

i

opiekuńczo-

Dane dziecka
Imiona:………………………………………………………………..
Nazwisko:…………………………………………………………….
Data urodzenia:…………………………………………………..
Miejsce urodzenia:……………………………………………..
Adres
zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………

§2
Umowę zawiera się ma okres od dnia…………………………..do dnia 31 sierpnia 20…..roku.

§3
1. Przedszkole Mi Mundo zobowiązane jest do:
a. Sprawowanie opieki nad dzieckiem.
b. Realizacji programu dydaktycznego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego.
c. Zapewnienia warunków do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez
organizowanie zajęć i naukę języków obcych wykraczających poza podstawę
programową.
d. Zatrudniania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
e. Zapewnienia wyżywienia.
f. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pobytu Dziecka w Przedszkolu.
g. Specjalistycznej opieki logopedy, psychologa w zakresie profilaktyki
i diagnozy.
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h. Udzielenia pierwszej pomocy w razie nagłej choroby
i natychmiastowego powiadomienia Rodziców o zaistniałym fakcie.

dziecka

§4
Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do:
1. Rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia „Karty dziecka”.
2. Współpracy z przedszkolem
i dydaktycznym.

w

procesie

opiekuńczo-

wychowawczym

3. Przyprowadzania dzieci w godzinach 7:00-9:00 i ich odbioru do godziny 18:00.
4. Osobistego odbioru dzieci z przedszkola lub przez osoby wskazane w „Karcie
dziecka”.
5. Nieprzyprowadzania do przedszkola dziecka chorego.
6. Terminowe uiszczanie opłat.

§5
Dwujęzyczne Przedszkole Mi Mundo jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00-18:00 z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia.
W dniu 31 grudnia przedszkole jest czynne w godzinach 7:00-14:00.

§6
1. Usługi świadczone w przedszkolu Mi Mundo w ramach realizowanego projektu
„Wracam do pracy z Mi Mundo” są bezpłatne.
2. Rodzice ponoszą koszt ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia.
3. Każdy uczestnik/uczestniczka ponosi miesięczny koszt udziału dziecka w
projekcie w wysokości 100zł/mc na tzw. wyprawkę.
4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
5. Termin płatności upływa do 5-go każdego miesiąca.
6. Wpłaty z powyższych tytułów należy dokonywać przelewem na rachunek

bankowy:

Deutsche Bank 06 1910 1048 2251 5734 4999 0003
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§7
1.

Umowa może zostać rozwiązana przez Rodziców/Opiekunów z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od 1-go
dnia następnego miesiąca po jego złożeniu.

2.

Przedszkole może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia
w przypadku zalegania z opłatami za świadczenia przedszkola za okres 1 miesiąca.
Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców
do uregulowania należności w wyznaczonym terminie.

§8
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

……………………………………………….
(Rodzice/Opiekunowie)

………………………………………..
(Przedszkole)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w umowie moich danych osobowych
i danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133, poz.883

………………………………………………………………………………………..
(data i podpis)
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