
UMOWA Nr …./2015 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez 

Centrum Biznesu Spółka z o.o. w Zielonej Górze 

 

zawarta w dniu ……………..2015 r. 

pomiędzy: 

Panią/Panem: ……………………………………………………… 

                       (proszę podać imiona i nazwiska rodzica/rodziców, prawnego opiekuna /prawnych opiekunów dziecka) 

zamieszkałych w: …………………………………………………… 

                              (podać dokładny adres zamieszkania rodzica/rodziców, prawnego opiekuna/ prawnych opiekunów dziecka)  

o numerze PESEL …………………………………… zwanym dalej „rodzicem”    

a Przedszkolem Niepublicznym „Akademia Talentów” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 

zwanym dalej „ przedszkolem”   reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola Panią ……………………………………… 

§ 1. Przedmiotem umowy jest realizacja wychowania przedszkolnego tj. nauczania, wychowania i opieki prowadzonej przez przedszkole dla 

dziecka: 

1) imiona i nazwisko dziecko: ……………………………………….. 

2) data urodzenia dziecka: ………………………………. 

§ 2. W ramach niniejszej umowy przedszkole zobowiązuje się do: 

1) realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz realizację nauczania, wychowania i opieki ponad bezpłatny czas nauki, wychowania i 

opieki w przypadku złożenia przez zleceniobiorcę, deklaracji dotyczącej udziału dziecka w takich zajęciach, w celu osiągnięcia przez dziecko 

dojrzałości szkolnej; 

2) realizacji zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu; 

3) zapewnienia właściwej opieki dziecku opartej o zasady bezpieczeństwa; 

4) objęcia dziecka wymagającego dodatkowego wsparcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną; 

5) wspomagania wychowawczej roli rodziny; 

6) stworzenia warunków do korzystania przez dziecko z posiłków w czasie jego pobytu w przedszkolu, zgodnie z normami oraz zasadami 

zdrowego żywienia określonych w odrębnych przepisach. 

§ 3. W ramach niniejszej umowy rodzic, zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania zapisów statutu przedszkola, a w szczególności dziennego czasu pracy przedszkola, w tym czasu przeznaczonego na realizację 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz odpłatnego czasu realizacji wychowania przedszkolnego w przypadku korzystania przez 

dziecko z tych zajęć;  

2) przestrzegania innych zarządzeń dyrektora  dotyczących nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez przedszkole, podawanych w 

formie komunikatów umieszczanych na tablicy ogłoszeń; 

3) współdziałania z przedszkolem w każdym zakresie dotyczącym pobytu dziecka w przedszkolu; 

4) terminowego i regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkole w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za korzystanie przez dziecko z posiłków; 

5) przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z ramowym rozkładem dnia obowiązującym w przedszkolu, jednak na czas nie dłuższy niż 

………..godzin dziennie; od godziny …………….. do godziny ………….. (……….. godziny płatne);  

6)   w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego świadczonego przez przedszkole w różnych godzinach w różnych dniach tygodnia  

ustala się szczegółowy rozkład tygodnia (od poniedziałku do piątku), który stanowi załącznik do niniejszej umowy;  

7)   osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub do pisemnego upoważnienia innej osoby wyznaczonej, zgodnie z przepisami 

prawa, do wykonywania tych czynności. 

§  4. 1. Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a ustawy z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity z późn. zm.). 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za godzinę i naliczana jest po upływie 10 godzin korzystania z dziennego bezpłatnego wychowania 

przedszkolnego.  

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za wychowanie przedszkolne realizowane przez przedszkole nie nalicza się począwszy 

od pierwszego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu. 



§ 5.1. Opłaty za korzystanie z posiłków wydawanych w czasie godzin pobytu dziecka w przedszkolu pokrywają koszty produktów żywnościowych         

i wynoszą ……. zł dziennie.  

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za korzystanie z posiłków nie nalicza się począwszy od pierwszego dnia nieobecności 

dziecka w przedszkolu.   

§ 6.  Opłaty miesięcznej rodzic dokonuje z dołu w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu realizacji nauczania, 

wychowania i opieki przez przedszkole. 

§ 7. Opłatę miesięczną ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola, określanych zgodnie                    

z odrębnymi przepisami. 

§ 8. Rodzic zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia opłat za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki oraz wyżywienia 

realizowanych w przedszkolu. 

§ 9. Opłatę miesięczną za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na nr konta bankowego 

…………………………………….. z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka, nr grupy przedszkolnej, oraz miesiąca, którego 

dotyczy opłata; 

§ 10. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego przedszkola. 

§ 11. Za zwłokę w dokonywaniu opłat, o których mowa w umowie, dyrektor przedszkola nalicza ustawowe odsetki. 

§ 12. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez: 

1) rodzica, za 30 - dniowym okresem wypowiedzenia, złożonym do dyrektora na piśmie; 

2) dyrektora przedszkola, jeżeli rodzic nie wnosi opłat w terminach wskazanych w umowie lub zalega z opłatami za co najmniej 1 miesiąc bez 

wcześniejszego usprawiedliwienia przyczyny tych sytuacji; 

3) każdą ze stron za porozumieniem dokonanym na piśmie. 

§ 13. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 15.  Zmiany przepisów prawa w zakresie określonym niniejszą umową nie wymagają formy pisemnej.  

§ 16. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia  1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 

§ 17. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby przedszkola. 

§ 18. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

       

 

 

       Przedszkole Akademia Talentów                                                                                                                        RODZIC                                                                                                                                                       
 

 

        

 

 

            ..............................................................                                                                                   …...………..……………………… 
 (pieczątka nagłówkowa jednostki oraz imienna pieczątka dyrektora)                                                                                                            (czytelny podpis)   

           

 


