
UMOWA 

O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ 

zawarta w dniu ……………………................................................ pomiędzy  

Przedszkolem Prywatnym ”Dorotka” z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 29 A-B, 

reprezentowanym przez Mirosławę Nowak, zwanym dalej „Przedszkolem”, a Rodzicem/Opiekunem prawnym 

 

.…………........................................................................................................................ ................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)                                       (seria i nr dowodu osobistego)                                   nr telefonu 

 

zamieszkałym.............................................................................................................................................................. .................... 

zwanym dalej  „Rodzicem/Opiekunem prawnym” o  świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych 

 

dla dziecka      ............................................................................................................................. .................................................. 

 

ur. ..............................................w................................................................PESEL dziecka    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

 

 adres zamieszkania z kodem ............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. .....gmina........................................................... 

 

 adres zameldowania z kodem....................................................................................................................................... ............... 

................................................................................................................... ...............gmina.......................................................... 

§ 1 

1. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę, wychowanie i nauczanie, zgodnie z podstawą programową wychowania  

    przedszkolnego, rozszerzoną o naukę języka angielskiego, nowatorskie programy nauczania, a także autorskie  

    programy Przedszkola ”Dorotka”. 

 

2. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania przez wszystkie dzieci z zajęć  dodatkowych (wykraczających poza podstawę  

    programową)  w ramach czesnego, a także stwarza możliwość organizacji  kół zainteresowań, dodatkowo płatnych przez 

rodziców - wysokość  odpłatności zależy od rodzaju i częstotliwości zajęć oraz kosztów związanych z ich prowadzeniem. 

§ 2 

1. Przy podpisywaniu pierwszej umowy o przyjęcie dziecka do placówki pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa                                         

   w wysokości 400 zł, płatna gotówką lub przelewem na rach.nr  71 1240 4533 1111 0000 5433 3804 

2. Rodzic/Opiekun prawny wnosi czesne (gotówką w księgowości lub przelewem na powyższe konto) w wysokości:  

□  425 zł miesięcznie  za pobyt  6-godzinny   lub    □  560 zł miesięcznie  za  pobyt powyżej 6-ciu godzin 

□ zniżka w czesnym  zgodnie z regulaminem odpłatności............................................................................... 

 
Czesne jest opłatą stałą, niezależną od frekwencji dziecka i obowiązującą przez cały okres  trwania umowy,  

przy czym za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) w wys.50%. 

 

W przypadku wzrostu kosztów utrzymania Przedszkola zastrzega się możliwość podwyżki czesnego  w trakcie roku szkolnego,               

w wysokości nie wyższej, niż 10 %. 

 



§ 3 

1.Przedszkole we współpracy z firmą cateringową zapewnia dziecku wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie, w tym            

  posiłków dietetycznych (dieta beznabiałowo-bezglutenowa) lub możliwość korzystania z własnego prowiantu. 

    □ I Ś (g.8.30)               □ II Ś (g.10.30)                □ O (g.12.00-13.30)                 □ P (g.14.30-15.00)           □ bez wyż.                                                                                                

2. Wysokość pełnej dziennej stawki żywieniowej za 4 posiłki wynosi 13,00 zł (14,00zł dieta), w tym: 

    2,25 zł  śniadanie            1,25 zł  II śniadanie            8,00 zł obiad (9,00zł dieta)            1,50 zł  podwieczorek   

    W przypadku nieobecności dziecka Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje pełny zwrot kwoty za wyżywienie, pod warunkiem,  

    że nieobecność ta zgłoszona została właścicielowi Przedszkola do godz.18.30 dnia poprzedniego.  

    Kwota niewykorzystanych posiłków zostaje odliczona od płatności za wyżywienie w następnym miesiącu. 

 

Zastrzega się możliwość wzrostu kosztów wyżywienia w przypadku podwyżki stawki żywieniowej, wprowadzonej przez 

obsługującą Przedszkole firmę cateringową. 

§ 4 

1.Pełna miesięczna odpłatność za dziecko tj. czesne oraz koszt wyżywienia naliczane są z góry. 

2.Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do wnoszenia pełnej odpłatności do 10-go każdego miesiąca, przy czym za obydwa      

   miesiące wakacyjne (połowę lipca i połowę sierpnia) do 10 lipca - gotówką lub przelewem na wskazany wyżej nr rachunku. 

 

3.Wszelkie pozostałe płatności dodatkowe (np. ubezpieczenie, teatrzyki, czy wybrane koła zainteresowań) regulować          

   należy  semestralnie (w terminach do 15 listopada  i do 15 marca)  wyłącznie gotówką w księgowości. 

 

4. Przedszkole jest upoważnione do wystąpienia przed właściwym sądem z powództwem o zapłatę nieuiszczonej należności, 

wraz z ustawowymi odsetkami. 

§ 5 

1.Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2021r. 

   (z wyłączeniem  piątku 30 kwietnia, piątku po Bożym Ciele, Wigilii oraz miesięcznej przerwy wakacyjnej w okresie                         

   od 16.07 do 16.08.2021r.) 

 

2. Rodzic/Opiekun prawny może rozwiązać umowę  z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia 
obowiązuje opłata czesnego, a jeśli dziecko nie uczęszcza wówczas do przedszkola, na poczet tej odpłatności może być 
zaliczone wpisowe. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

 
3.  Przedszkole może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia  w przypadkach:  
 a/ nieuiszczenia w terminie do 10-go pełnej odpłatności za przedszkole, a następnie nieuregulowania  

     tej zaległości do czasu następnej płatności (tzn. do 10-go następnego miesiąca) 

 b/  występowania u dziecka zaburzeń zachowania, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu jego i innych dzieci 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie zobowiązuje się do podania, zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, zmian 

 w tym zakresie., w tym niezwłoczne poinformowanie o zmianie adresu zamieszkania bądź zameldowania dziecka. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w umowie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi zgodnie z ustawą z 

dn. 29.08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)  

 

 

 

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

                                         PODPIS WŁAŚCICIELA PRZEDSZKOLA 

 


