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UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG 

zawarta w dniu ......................................... pomiędzy: 
Niepublicznym Przedszkolem „BOCIANIE GNIAZDO” reprezentowanym przez BŁAŻEJA       
ŚWIATKIEWICZA, osobę prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” zwaną dalej         
przedszkolem, a Rodzicem (prawnym opiekunem)..................................................................................................     
zamieszkałym w ...................................................................................................................................   
legitymującym się dowodem osobistym numer .................................................................................... wydanym       
przez ..................................................................................................................................... zwanym dalej    
rodzicami, o świadczenie usług dla dziecka/dzieci: 
1. …………………..……………….……… ur. dnia …………………… w ………………………… PESEL        
…………………………………………………………………………………………….….. zamieszkały(a) w   
……………………………………………………………………………….………………………………………. 
 
§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie          
wyżywienia. 
§ 2 
Przedszkole zobowiązuje się: 
1. Zapewnić fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad dzieckiem w czasie jego pobytu w przedszkolu, w              
godzinach od 6:30 do 17:30 (11 godzin) 

2. Realizować program dydaktyczny zgodnie z wytycznymi programowymi wychowania przedszkolnego          
Ministerstwa Edukacji. 

3. Realizować zajęcia dodatkowe zgodnie z ramowym rozkładem dnia. 

4. Zapewnić wyżywienie w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 
§ 3 
Rodzice zobowiązują się do: 
1. Przestrzegania regulaminu przedszkola oraz procedur (dostępne do wglądu w biurze przedszkola, na stronie              
internetowej przedszkola……………………….. 

2. Uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych) w dniu zawarcia umowy lub                
przelewem na konto przedszkola w terminie 5 dni od podpisania umowy. Opłata ta nie ulega zwrotowi. 

3. Regularnego opłacania czesnego według obowiązującej stawki w biurze przedszkola lub przelewem na konto 
przedszkola (PHU Błażej Świątkiewicz, ul Mieszka I 49, 66-300 MIĘDZYRZECZ 

Nr konta: 60 1950 0001 2006 0529 9858 0002), do dnia 5  każdego miesiąca. 

 
 
 



 
 
 
§ 4 
Usługobiorcy przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnie obowiązującej            
stawki żywieniowej tylko w sytuacji zgłoszenia nieobecności dziecka dzień wcześniej do godziny 17:30.             
Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu każdego miesiąca, naliczaną opłatę na            
następny miesiąc pomniejsza się o przysługujący odpis. 
 
§ 5 
1. Czesne przysługuje przedszkolu od początku miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło edukację w przedszkolu              
do końca miesiąca, w którym przedszkolakiem być przestało. 

2. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 17:30 rodzice wnoszą dodatkową opłatę w wysokości                
20 zł za każde rozpoczętą godzinę pobytu. 
 
§ 6 
Odbiór dziecka możliwy jest tylko przez rodziców lub osoby podane w formularzu zgłoszeniowym dziecka przez               
inne osoby, wcześniej pisemnie do tego upoważnione. 
 
§ 7 
W sytuacji zauważenia symptomów choroby u dziecka lub złego samopoczucia nauczyciel zawiadamia rodziców             
(prawnych opiekunów). Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka z przedszkola w celu zapewnienia             
fachowej opieki medycznej. 
 
§8 
Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 
§ 9 
Przedszkole może przed terminem rozwiązać umowę w przypadku: 
1. Naruszenia przez rodziców regulaminu, procedur i postanowień niniejszej umowy. 

2. Zaleganiu z opłatą czesnego i opłatą za wyżywienie powyżej 30 dni. 

3. Odmowy przez rodziców dziecka współpracy z wychowawcami i dyrektorem przedszkola w procesie             
kształcenia, opieki i wychowania dziecka. 
 
§ 10 
Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut oraz procedury obowiązujące w przedszkolu             
„BOCIANIE GNIAZDO” (do wglądu u dyrektora przedszkola). 
 
§ 11 
Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o zmianie adresu zamieszkania oraz telefonów            
kontaktowych, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej umowy. 
 
§ 12 
Umowa zawarta jest na okres od dnia .................................... do osiągnięcia wieku szkolnego dziecka. 
 
§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Podpis rodziców (opiekunów prawnych)                                   Pieczątka i podpis osoby prowadzącej przedszkole 

lub osoby upoważnionej 



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


