SAMNINGUR UM LEIKSKÓLAVIST
Vegna dvalar barns í leikskólanum____________________________________________
Upplýsingar:
Fullt nafn barns ______________________________________________________________
Kennitala:

_____________________________________________________________

Lögheimili barns: _____________________________________________________________
Nafn forráðamanns:

_________________________________________________________

Kennitala forráðamanns: ________________________________________________________

Leikskólagjald:
Samþykkt Mosfellsbæjar fyrir gjaldskrá leikskóla gildir hverju sinni.
Leikskólatími barnsins er:
Frá __________________________Til______________________Samtals tímar_____________________
Ef aðstæður foreldra eru til lækkunar á leikskólagjaldi þ.e. ef foreldri er einstætt eða að báðir
foreldrar stunda fullt nám þá þarfa ð sækja um það sérstaklega á heimasíðu Mosfellsbæjar
www.mos.is eða í þjónustuveri Mosfellsbæjar. Lækkunin tekur gildi í mánuðnum eftir að umsókn
berst.
Ef barnið á eldra systkin í leikskóla og/eða í frístundaseli grunnskólanna eða yngra systkin hjá
dagforeldri geta foreldrar sótt um systkinaafslátt fyrir vistunargjaldi eldri systkina.
Hægt er að sækja um systkinaafslætti á heimasíðu Mosfellsbæjar www.mos, eða í þjónustuveri
Mosfellsbæjar Systkinaafslátturinn tekur gildi í mánuðnum eftir að umsókn berst.
Til upplýsingar úr gjaldskrá:
Leikskólagjald fyrir 5 ára börn fellur niður frá 1. september árið sem barn verður 5 ára. Greitt er
samkvæmt klst.-gjaldi eftir það. Fæði er ekki frítt. Enginn frekari afsláttur er veittur á greiðslum umfram 8
tíma vegna 5 ára barna, svo sem forgangsgjaldi eða systkinaafslætti.
Leikskólagjöld eru innheimt fyrirfram og er gjalddagi 1. hvers mánaðar og eindagi 11 hvers mánaðar..
Ef forráðamenn skulda 2 mánuði er heimilt að segja leikskólavist barnsins upp og setja skuldina í
innheimtu.
Forráðamenn greiða leikskólagjald frá þeim tíma sem barnið er skráð í leikskólann. Þó barnið nýti ekki
skráðan leikskólatíma vegna orlofa, veikinda eða annarra aðstæðna greiðist fullt leikskólagjald samt sem
áður.
Leikskólagjald lækkar ekki vegna tilfallandi lokunar vegna námskeiða og fræðslustarfs kennara.
Leikskólagjöld falla niður einn mánuð á ári vegna sumarleyfa barnsins.

Önnur ákvæði samnings:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Greiðsla leikskólagjalds:
Nafn greiðenda: _______________________________________________________________
Kennitala:
Heimilisfang:

______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Boðið er upp á að setja innheimtu leikskólagjalda í greiðsluþjónustu bankanna eða á greiðslukort.
Þeir sem velja greiðsluþjónustu bankanna snúi sér beint til síns viðskiptabanka en þeir sem vilja setja
leikskólagjaldið á greiðslukort hafi samband við þjónustuver Mosfellsbæjar, sími 5256700

Samþykki samnings:
Dagsetning:____________________________________________________________________
Leikskólaganga hefst:____________________________________________________________
Leikskólagöngu lýkur:____________________________________________________________
Gagnkvæmur uppsagnarfrestur á leikskólavist er 1 mánuður. Uppsögn skal vera skrifleg.
Uppsagnareyðublöð fást í leikskólanum.
Undirritun forráðamanns: _________________________________________________________
Undirskrift leikskólastjóra: ________________________________________________________
Samningur þessi fellur úr gildi þegar barnið hættir í leikskólanum.

