
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Świat” S.C.  

Krystyna Sejwa, Maria Jurczyńska 
 

UMOWA nr ......................./2014/2015 

 

zawarta w Lesznie w dniu ....................................................pomiędzy (imiona i nzawisko Rodziców lub Opiekunów: 

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

zamieszkałymi: ........................................................................................................................................................................ 

zwanych dalej „Rodzicami lub Opiekunami” a Przedszkolem Niepublicznym „Kolorowy Świat” S. C. Krystyna Sejwa, 

Maria Jurczyńska z siedzibą w Lesznie przy ulicy B.Prusa 35 reprezentowanym przez Mirellę Kozyra –dyrektorem 

placówki, zwanym dalej „Przedszkolem” 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do w/w Przedszkola na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Karta zgłoszenia dziecka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

  

§ 2 

Okres obowiązywania Umowy 

Umowa zawarta jest na okres od ............................ do 31 sierpnia 2015 r. Umowa ulega automatycznemu 

przedłużeniu o kolejny rok, jeżeli nie zostanie wypowiedziana umowa do dnia 31 lipca 2015 r. Mechanizm określony 

w zdaniu poprzednim ma zastosowanie w kolejnych latach, nie dotyczy dzieci 5-6-letnich.  

 

§ 3 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług przez Przedszkole w zakresie sprawowania nad dzieckiem funkcji 

wychowawczej, opiekuńczej oraz dydaktycznej podczas pobytu dziecka w placówce, w godzinach określonych 

w § 5 niniejszej Umowy. Podczas sprawowania wyżej wymienionych funkcji Przedszkole zobowiązuje się 

realizować Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zawartą w Programie „Zanim będę uczniem” 

oraz inne programy wybrane przez nauczyciela. 

2. Rodzic lub Opiekun zobowiązuje się do wszelkiej współpracy z personelem Przedszkola mającej na celu jak 

najlepsze sprawowanie wyżej wymienionych funkcji przez Przedszkole, w szczególności w razie występowania 

problemów wychowawczych. 

3. W ramach czesnego, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy, dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach 

realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, rytmiki, języka angielskiego, profilaktyki 

logopedycznej oraz brać udział w uroczystościach, konkursach, teatrzykach, balach lub koncertach. 

4. Dziecku przysługują 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek 

 

§ 4 

Zajęcia dodatkowe 

W przypadku zorganizowania przez Przedszkole zajęć dodatkowych Rodzic  może zapisać dziecko na takie zajęcia 

za dodatkową opłatą. Rodzaje zajęć oraz warunki płatności będą ustalone w pierwszym miesiącu każdego kolejnego 

roku szkolnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

Godziny pracy Przedszkola 

1. Przedszkole świadczy usługi, o których mowa w § 3 niniejszej Umowy, przez cały rok w godzinach od 6
30

 do 

16
30

 w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać dziecko do godziny 8
30

 i odbierać do godziny 16
30

. Za każdą kolejną 

rozpoczętą godzinę pozostawienia dziecka w przedszkolu, Przedszkole może naliczyć dodatkową opłatę w 

wysokości 25 zł. 

3. Jeżeli w sezonie wakacyjnym (lipiec, sierpień), feryjnym lub chorobowym (dzieci lub nauczyciela-

wychowawcy) wystąpi zmniejszenie frekwencji, to Przedszkole zastrzega sobie łączenia grup. 

 

§ 6 

Opłaty 

1. Usługi świadczone przez Przedszkole są płatne. 

2. Przy zapisie dziecka do Przedszkola pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata w wysokości 200 

zł(słownie: dwieście złotych) – wpisowe. 

3. Miesięczna opłata stała za świadczone przez Przedszkole usługi wynosi 430 zł (słownie czterysta trzydzieści  zł) 

– czesne. 

4. W przypadku zmiany wysokości czesnego na następny rok, Rodzice będą poinformowani o tym fakcie do końca 

lutego danego roku szkolnego 

§ 7 

Upusty i dodatkowe korzyści 

Jeżeli jednocześnie uczęszcza do Przedszkola więcej niż jedno dziecko z rodziny,  Rodzicowi przysługuje upust w 

wysokości 45 zł (słownie: czterdzieści pięć zł) na każde dziecko. 

 

§ 8 

Terminy płatności 

1. Termin płatności czesnego za usługi świadczone przez Przedszkole upływa 10 dnia każdego miesiąca. Datą 

spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty czesnego na rachunek bankowy Przedszkola. 

2. Rodzic zobowiązuje się dokonywać wpłat z tytułu czesnego na niżej podane konto Przedszkola: Bank PKO 

BP S.A. nr 52 1020 3088 0000 8302 0057 3667. Dokonując opłaty należy podać jako tytuł imię i nazwisko 

dziecka miesiąc, za który uiszczana jest opłata  

3. Brak dokonania płatności przez Rodzica w terminie wskazanym w punkcie 1 uprawnia Przedszkole do 

naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki i może skutkować nie wpuszczeniem dziecka 

do grupy przedszkolnej. 

 

§ 9 

Nieobecności dziecka 

1. W przypadku nieobecności dziecka, od czesnego odliczana jest stawka w wysokości 5 zł. (słownie: pięć zł.) za 

każdy dzień nieobecności jeżeli nieobecność jest powyżej pięciu dni w ciągłości. 

2. W przypadku pisemnego urlopowania tj. ciągłej nieobecności dziecka od pierwszego dnia w danym miesiącu– 

co najmniej 30 dni czesne wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) i tylko w przypadku braku zaległości w 

płatnościach za przedszkole. 

3. Termin pisemnego zgłoszenia to pierwsze trzy dni urlopowania. 

4. W przypadku nieobecności dziecka w czasie miesięcy wakacyjnych czesne wynosi 100 zł (słownie: sto zł) za 

każdy miesiąc nieobecności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 

Odbiór dziecka 

Odbiór dziecka jest możliwy tylko przez Rodzica lub Opiekuna. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez osoby 

pisemnie do tego upoważnione przez Rodziców lub Opiekunów. 

 

§ 11 

Bezpieczeństwo dziecka 

1. Rodzic ma obowiązek poinformować Przedszkole o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo dziecka i innych dzieci. W szczególności Rodzic ma obowiązek poinformowania Przedszkola na 

piśmie o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka (punkt w karcie zapisu). 

2. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc. Przedszkole niezwłocznie 

poinformuje o wypadku lub wszelkich problemach zdrowotnych dziecka Rodziców lub Opiekunów na numer 

telefonu wskazany w karcie zapisu jako kontaktowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Przedszkole nie 

ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami z przyczyn 

leżących po stronie Rodziców lub Opiekunów. 

3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia 

dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców lub Opiekunów, które mogą mieć 

wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka lub innych dzieci podczas pobytu w Przedszkolu. Zatajenie 

przez Rodzica powyższych informacji wyłącza winę Przedszkola w nadzorze nad dzieckiem. 

 

§ 12 

Promocja placówki 

Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań z udziałem dzieci na stronie internetowej Przedszkola i w środkach 

masowego przekazu w celach promocyjnych Przedszkola. 

 

§ 13 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego wypowiedzenia bez podania 

przyczyn. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy przekazać drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy w tym trybie wywołuje skutek na ostatni dzień 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. 

2. Brak dokonania płatności powyżej  jednego miesiąca uprawnia Przedszkole do natychmiastowego rozwiązania 

Umowy z winy Rodzica. Jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpi w tym trybie, Rodzic będzie zobowiązany do 

zapłaty czesnego w pełnej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie zapisy Umowy odnoszące się do Rodzica wywołują taki sam skutek prawny w stosunku do 

Opiekuna. 

3. W przypadku jakiegokolwiek sporu Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem ugodowego 

rozwiązania dzielących kwestii, a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia sprawy sporne 

rozwiązane będą przez Sąd właściwy dla Przedszkola. 

4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

          Rodzic/Opiekun                                                                                                                           Dyrektor 


