Umowa 2021/2022
Zawarta w dniu...........................pomiędzy
Rodzicami......................................................................................................................................
Zamieszkałymi...............................................................................................................................
Zameldowanymi............................................................................................................................
Telefon matki................................................ Telefon ojca............................................................
Email.............................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego.........................................../.....................................................
Zwanymi dalej Usługobiorcą a
dyrektorem Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Geniuszy" w Suwałkach
Agnieszką Wysocką ul. Olsztyoska 58 zwaną dalej Usługodawcą
&1
Umowa zawarta jest na okres od ................................................... do 31 sierpieo 2022r
&2
Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki dydaktyczno-wychowawczej
nad dzieckiem...............................................................................................................................
ur. (data i miejsce urodzenia) ...............................................................................................................
zamieszkałym.................................................................................................................................
PESEL.............................................................................................................................................
&3
1. Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola (do wglądu u dyrektora
przedszkola)
&4


Opłata za przedszkole wynosi 250 złotych miesięcznie przez dwanaście miesięcy w roku i nie
podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.



Opłata za dzieci, które nie ukooczyły 3 lat wynosi 350zł miesięcznie



Dzieci w ramach opłaty stałej mają zapewnioną opiekę przez pięd dni w tygodniu od godz. 6.00
do 17.00. Uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i artystycznych.



Opłata za dzieci, które są przyjmowane wyłącznie na okres wakacyjny wynosi 350zł miesięcznie.



Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Stawka żywieniowa dzienna 15zł (o tym,
że dziecko nie przychodzi do przedszkola należy poinformowad sms-em na nr tel 661 254 846 do
godz. 7:15 danego dnia w przeciwnym razie mimo nieobecności dziecka zostanie naliczony koszt
posiłku).



Wpisowe wynosi 250zł ( opłacane w dniu podpisania umowy i nie podlega zwrotowi w razie
rezygnacji) / dotyczy nowo zapisywanych dzieci.



Wyprawka w kwocie 120zł ( opłacane przy podpisaniu umowy ) / nie dotyczy nowo
zapisywanych dzieci.
&5

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:


Opieki dydaktyczno-wychowawczej.



W ramach czesnego uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych dla wszystkich
dzieci.



Zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.



Bezpieczeostwa w czasie zajęd organizowanych przez Usługodawcę.

Rodziców zobowiązuje się do:


Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych.



Terminowego uiszczania opłat ( do 10-tego każdego miesiąca)
Nr konta: 46 1600 1462 1896 5060 5000 0001



Współpracy z kadrą pedagogiczną w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuoczym.
&6

Usługodawca odstąpi od niniejszej umowy jeśli:


Rodzice nie uiszczą w ciągu kolejnego miesiąca opłaty za świadczone usługi.



Zachowanie dziecka będzie uniemożliwiad pracę nauczycielom lub stwarzad zagrożenie dla
bezpieczeostwa innych dzieci.



Nie będzie współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii
rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
&7

Dzieci powierzone opiece przedszkola mogą byd przyprowadzane i odbierane przez osoby wyznaczone
przez rodziców ( imię, nazwisko, nr dw. os. lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamości)
1..................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................
&8
Każda ze stron może rozwiązad niniejszą umowę z ważnych powodów przy zachowaniu
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
&9
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej.
& 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
& 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………………………………..

......................................................................
USŁUGOBIORCA / rodzice

..............................................................................
USŁUGODAWCA / dyrektor

……………………………………
(pieczęć przedszkola)

……………………………………
(miejscowość, data)

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie danych wrażliwych dziecka

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku (DzU.2018 poz. 1000)
udzielam zgody administratorowi danych Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w
Suwałkach Agnieszka Wysocka, z siedzibą przy ulicy Olsztyńskiej 58, 16-400 Suwałki, na udostępnienie
danych dziecka dotyczących alergii, dysfunkcji rozwojowych, dokumentów związanych z posiadanym
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź wczesnym wspomaganiu rozwoju, jeżeli takowe
opinie i orzeczenia dziecko posiada, pracownikom przedszkola, terapeutom i osobom (firmom)
współpracującym z przedszkolem w ramach prowadzenia zajęć dla celów: ochrony zdrowia i życia,
umożliwienia niesienia pomocy medycznej oraz psychologiczno- pedagogicznej, prowadzenia terapii,
obserwacji i badań.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię nazwisko, miejsce zamieszkania,
PESEL) w tym wizerunku dziecka (fotografie, materiały filmowe), w celu podejmowania działań
edukacyjnych przedszkola, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego
wizerunku przedszkola, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej, w
mediach społecznościowych oraz realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy
edukacyjnych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w stosunku do osoby nieletniej.
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą udostępniane innym
podmiotom niż wymienione powyżej, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz
możliwość ich poprawiania.

…………………………………………………
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Zgodnie z RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych wyrażonej powyżej jest
Niepubliczne Przedszkole " Akademia Małych Geniuszy" w Suwałkach ul: Olsztyńska 58, 16 – 400
Suwałki, tel: 661 254 846
2. Celem zbierania danych jest wyłącznie realizacja zadań oświatowych w celu podejmowania akcji
edukacyjnych, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki.
3.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6.Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą o zasobach archiwalnych (Dz.U.
2018 poz. 173 z późn. Zm.)

