
UMOWA ŒWIADCZENIA US£UG 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

W PRZEDSZKOLU PLASTUŒ

zawarta w dniu ......................... pomiêdzy:

Gra¿yn¹ Jarosz prowadz¹c¹ Niepubliczne Przedszkole PLASTUŒ z siedzib¹ w E³ku (19-300) przy

ul. S³owackiego 28, NIP: 848-125-89-04

zwan¹ dalej Przedszkolem

a

Rodzic/opiekun prawny* Rodzic/opiekun prawny*

Imiê i nazwisko:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

Adres:

Telefon:

e-mail:

*niepotrzebne skreœliæ

zwanymi dalej Rodzicami

§1

Oœwiadczenie Rodziców

1. Rodzice oœwiadczaj¹, ¿e przys³uguje im pe³ne prawo do opieki nad:

Imiê i nazwisko dziecka:

Data urodzenia (dd-mm-rrrr):

PESEL:

Adres zamieszkania:

2. Rodzice s¹ odpowiedzialni wobec Przedszkola za rzetelnoœæ i prawdziwoœæ powy¿szego oœwiadczenia 

oraz wszelkie ewentualne szkody poniesione przez  w przypadku jego niezgodnoœci ze stanem Przedszkola

rzeczywistym.



§2

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem umowy jest œwiadczenie us³ug dydaktycznych i opiekuñczo-wychowawczych 

w Przedszkolu dla dziecka wymienionego w  §1 pkt. 1

2. Umowa zawarta jest na czas okreœlony od dnia ........................... do dnia ................................

3. Zasady funkcjonowania Przedszkola oraz rekrutacji dzieci okreœla Projekt Organizacyjny Przedszkola

Plastuœ oraz wewnêtrzne regulaminy

§3

Obowi¹zki Przedszkola Plastuœ

1. Przedszkole PLASTUŒ:

a. czynne jest 10 miesiêcy w roku w dni powszednie w godzinach 6:30-17:00 poza

przerwami ustalonymi w Projekcie Organizacyjnym

b. zapewnia dziecku miejsce w placówce w okresie obowi¹zywania umowy

c. zapewnia œwiadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania

przedszkolnego, okreœlonej przez MEN, oraz podlega Kuratorium Oœwiaty i Wychowania

d. zapewnia wychowankom 3 posi³ki dziennie (dzienna stawka za pe³ne wy¿ywienie 

i napoje: 10,50 z³)

e. nie zapewnia opieki dzieciom, które nie mog¹ braæ udzia³u w zajêciach poza siedzib¹

placówki.

§4

Obowi¹zki Rodziców / Opiekunów

1. Rodzice / Opiekunowie zobowi¹zuj¹ siê do:

a. wykonywania poleceñ pracowników Przedszkola, a zw³aszcza ze szczególn¹ starannoœci¹

poleceñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa

b. informowania pracowników placówki o infekcjach i chorobach zakaŸnych Dziecka

c. przyprowadzania i odbierania Dziecka z Przedszkola osobiœcie. W wyj¹tkowych sytuacjach

Dzieci mog¹ byæ odbierane/przyprowadzane przez osoby upowa¿nione przez Rodziców

d. osoba odbieraj¹ca Dziecko nie mo¿e byæ pod wp³ywem alkoholu

e. Rodzice otrzymuj¹ listê rzeczy, które nale¿y dostarczaæ dziecku do Przedszkola

f. po odebraniu Dziecka Rodzice, przebywaj¹cy na terenie Przedszkola wraz z nim, s¹

odpowiedzialni za jego zachowanie i bezpieczeñstwo

2. Rodzice wyra¿aj¹ zgodê na wykorzystanie wizerunku Dziecka na potrzeby dokumentowania

wydarzeñ przedszkolnych 

§5

P³atnoœci

1. Us³ugi œwiadczone w Przedszkolu s¹ odp³atne. Op³ata sk³ada siê z:

a. czesnego, które wynosi 350 z³ za ka¿dy miesi¹c (maksymalnie 10-godzinny po byt

Dziecka ka¿dego roboczego dnia w danym miesi¹cu w godzinach funkcjonowania

Przedszkola)



b. op³aty za wy¿ywnienie - stawka dzienna wynosi 10,50 z³ i nale¿y j¹ przemno¿yæ przez

iloœæ dni roboczych w danym miesi¹cu. Mo¿liwe jest obni¿enie op³aty za wy¿ywienie w

przypadku nieobecnoœci Dziecka powy¿ej 5 dni roboczych ci¹giem, ale po wczeœniejszym

zg³oszeniu tego faktu przez Rodziców. Op³ata obni¿ana jest wówczas proporcjonalnie za

ka¿dy dzieñ nieobecnoœci Dziecka i odliczana w kolejnym miesi¹cu.

c. inne op³aty - Przedszkole ma prawo do wprowadzenia dodatkowych op³at lub sk³adek na

materia³y niezbêdne do pracy, funkcjonowania Dziecka (np. materia³y plastyczne,

artyku³y higieniczne) oraz na wycieczki czy zajêcia dodatkowe, a bezzwrotnej op³aty

wpisowej

2.  Czesne jest jednakowe w ka¿dym miesi¹cu dzia³alnoœci niezale¿nie od przerwy œwi¹tecznej,

dni ustawowo wolnych od pracy oraz "d³ugich weekendów"

3. op³aty za czesne oraz wy¿ywienie wnoszone s¹ z góry do 5-ego dnia ka¿dego miesi¹ca

przelewem na konto:

mBank 62 1140 2004 0000 3702 7639 1286

Niepubliczne Przedszkole PLASTUŒ Gra¿yna Jarosz

19-300 E³k, ul. S³owackiego 28

4. w przypadku zw³oki p³atnoœci przekraczaj¹cej 60 dni, Przedszkole ma prawo wypowiedzieæ umowê

w trybie natychmiastowym 

5. Wszystkie dzieci przyjête do Przedszkola podlegaj¹ obowi¹zkowemu ubezpieczeniu od nastêpstw

nieszczêœliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywa Przedszkole.

6. W miarê potrzeb Rodziców i mo¿liwoœci organizacyjnych dzieci mog¹ uczestniczyæ  

w zajêciach dodatkowych op³acanych przez Rodziców. Organizacja zajêæ dodatkowych (poza

programowych) nastêpuje na podstawie odrêbnej umowy.

§6

Zmiana wysokoœci czesnego

1. Przedszkole zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany wysokoœci op³at w razie wzrostu uzasadnionych

kosztów utrzymania Przedszkola w tym np. podwy¿szenia kosztów zwi¹zanych z dostaw¹

mediów, czynszu najmu lokalu, wzrostu wynagrodzeñ kadry pedagogicznej itp.

2. o planowanej zmianie op³at Przedszkole powiadomi Rodziców z miesiêcznym wyprzedzeniem

osobiœcie

3. zmiana op³at czesnego uzasadnia skorzystanie przez Rodziców z przys³uguj¹cego im prawa

wypowiedzenia umowy, z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu wypowiedzenia

§7

Okres adaptacyjny

Pierwszy miesi¹c uczêszczania Dziecka do Przedszkola jest miesi¹cem tzw. próbnym. W przypadku

trudnoœci zwi¹zanych z adaptacj¹ dziecka Rodzice mog¹ rozwi¹zaæ umowê bez terminu

wypowiedzenia. Okres adaptacyjny jest okresem p³atnym. 



§8

Skreœlenie z listy

Przedszkole ma prawo rozwi¹zaæ umowê z Rodzicami, bez zachowania miesiêcznego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku:

1. naruszenia przez Rodziców obowi¹zuj¹cych regulaminów i zasad

2. nie p³acenia czesnego przez kolejne dwa po sobie nastêpuj¹ce miesi¹ce

3. zatajania przez Rodziców informacji o stanie zdrowia Dziecka, uniemo¿liwiaj¹cych 

prowadzenie prawid³owego procesu wychowania i kszta³cenia w grupie przedszkolnej

4. gdy zachowanie Dziecka stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa dla innych dzieci, nastêpuje brak

wspó³pracy pomiêdzy Rodzicami a personelem Przedszkola

§9

Odszkodowanie

Przedszkolu przys³uguje odszkodowanie w wysokoœci jednomiesiêcznej stawki czesnego w przypadku 

gdy Rodzice:

1. zerw¹ umowê z naruszeniem postanowieñ niniejszej umowy

2. zrezygnuj¹ z Przedszkola bez przewidzianego w umowie miesiêcznego wypowiedzenia

§10

Inne

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez ka¿d¹ ze stron z jednomiesiêcznym pisemnym 

wypowiedzeniem (biegn¹cym pocz¹wszy od 1 dnia nastêpnego miesi¹ca kalendarzowego)

2. umowa zosta³a sporz¹dzona w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej

ze stron

3. wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj¹ formy pisemnej

4. Projekt organizacyjny Niepublicznego Przedszkola Plastuœ stanowi integraln¹ czêœæ tej umowy

czytelny podpis Rodziców/Opiekunów:  

................................................................

................................................................

Podpis dyrektora Przedszkola
lub osoby upowa¿nionej:

...............................................................
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