
ANEKS NR 4 DO UMOWY CYWILNO – PRAWNEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG 

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO –
DYDAKTYCZNYCH

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM 
ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWYM „Nasza bajka” 

w SZCZECINIE 

zawarty  w  dniu  ……………………pomiędzy  Przedszkolem  Niepublicznym
Artystyczno – Językowym „Nasza bajka”, z siedzibą w Szczecinie przy 
ul. Wojska Polskiego 211,działającym na podstawie wpisu do ewidencji szkół i
placówek  niepublicznych  Gminy  Miasta  Szczecin  z  dnia  31.07.2007r.  pod
numerem Woś-I/4320/439/2007 reprezentowanym przez dyrektora przedszkola –
mgr Małgorzatę Błaszkiewicz,

a matką / ojcem / prawnym opiekunem Panią/Panem
………………………………………………………………………… przedstawicielem
ustawowym małoletniego dziecka ……………………………………………… ……..
zwanymi w dalszej części  stronami,  o następującej treści: 

§ 1.
Umowa  zawarta  między  stronami  w  dniu  ……………………….  ulega
przedłużeniu o następny rok szkolny a więc  do 31 sierpnia 2019r.

§ 2.
W związku z przedłużeniem na kolejny rok szkolny umowy rodzice*/prawni 
opiekunowie zobowiązują się do uiszczenia darowizny na Radę Rodziców który 
to organ działa w oparciu o § 10 statutu przedszkola, bezpośrednio na rachunek
bankowy  Rady Rodziców - BANK MILLENNIUM SA 86 1160 2202 0000 0000 
9716 9103 lub do kasy przedszkola, w wysokości i na zasadach określonych w 
załączniku nr 2 do obowiązującej umowy.

§ 3.
Pozostałe warunki umowy – bez zmian.

…………………………………… …………………………………
  /podpis matki-ojca-prawnego opiekuna /      / podpis dyrektora przedszkola /



Data złożenia wniosku …………
Nr karty …………………………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ARTYSTYCZNO -

JĘZYKOWEGO „Nasza bajka”
W SZCZECINIE

Proszę o przyjęcie      ……………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………NUMER PESEL………………………
do przedszkola   na 5 – 10 godzin dziennie i 4 posiłki od dnia………………………….……………………

I.   Dane o sytuacji rodzinnej dziecka.

Adres zameldowania  dziecka………………………………………………  kod …………gmina……………..
Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………   kod …………gmina………...……

Nazwa i numer rejonowej szkoły podstawowej ………………………………………………………
/ wypełniają wyłącznie rodzice dzieci 6 letnich, które realizować będą w przedszkolu obowiązek

przygotowania przedszkolnego tzw. ZERÓWKA SZEŚCIOLATKÓW   /

Imię i nazwisko matki dziecka…………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………kod ……………………
Telefony kontaktowe: dom………………………………tel. komórkowy ……………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………
Nazwa  i adres zakładu pracy…………………………………………………………………………………… 
telefony kontaktowe do pracy …………………………………………  stanowisko …………………………

Imię i nazwisko ojca dziecka………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………kod ………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………
Telefony kontaktowe: dom……………………… ……tel. komórkowy ……………………………………….
Nazwa  i adres zakładu pracy…………………………………………………………………………………… 
telefony kontaktowe  do pracy …………………………………………  stanowisko …………………………

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. stan zdrowia, stała choroba, kalectwo, alergia itp.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………… ………………………………………
/ podpis matki dziecka / / podpis ojca dziecka /


	KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

