
                    UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH

Zawarta w dniu ……………………………… w Luboniu pomiędzy:
Niepublicznym Przedszkolem „ Domisie” z siedzibą w Luboniu przy ul. Wschodniej 21/65,
reprezentowanym osobiście przez właściciela, p. Izabelę Wasiela, zwaną w dalszej części
niniejszej umowy Usługodawcą
a
Rodzicem/opiekunem…………………………………………………………………………
Zamieszkałym w …………………, przy ul………………………………………………….
Legitymującym się dowodem osobistym……………………...tel. …………………………,
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Usługobiorcą.
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1.  Przedmiotem  Umowy  jest  świadczenie  usług  dydaktycznych  oraz  opiekuńczo-
wychowawczych w przedszkolu dla dziecka…………………………………………………
2. Umowa zawarta jest na okres od………………………..do………………………………
3. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00
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1.  Przedszkole  działa  na  podstawie  opracowanego  i  zatwierdzonego  Statutu  zgodnie  z
Ustawą o Systemie Oświaty.
2.  Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 
a) fachowej opieki wychowawczo-dydaktycznej,
b) bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć,
c) wyżywienia zgodnie z normami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia,
d) udzielenia pierwszej pomocy w razie nagłej choroby i zawiadomienie rodziców.
3.  Przedszkole  oferuje  takie  zajęcia  jak:  język  angielski,  rytmika,  taniec,  warsztaty
logopedyczne, zajęcia z piłki nożnej, warsztaty z ceramiki i gliny, zajęcia plastyczne.
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Usługobiorca zobowiązuje się do:
- terminowego uiszczania opłat,
- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
- twórczej współpracy z usługodawcą w procesie edukacji i wychowania dziecka,
- przestrzegania zapisów zawartych w Statucie.
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Usługobiorca przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż Usługodawca odstąpi od niniejszej
umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

1. Usługobiorca nie wniesie w ciągu kolejnego miesiąca opłaty za świadczone usługi
przez Usługodawcę po uprzednim wystosowaniu wezwania do zapłaty.

2. Zachowanie dziecka Usługobiorcy będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.



3. Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Usługobiorcą w
kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania
dziecka.

4. Nie przestrzegania zasad współpracy określonych w Statucie.
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Przedszkole pracuje cały rok z wyjątkiem:
- ustawowo dni wolne od pracy
- sobót i niedziel
- 2.11.18 (piątek) dzień po Święcie Zmarłych
- w okresie od 24.12.18 do 01.01.19
- 02.05.19 czwartek 
- 21.06.2019 (piątek) dzień po Bożym Ciele
- 10.08.19 (piątek) dzień po święcie NMP
- za w/w dni wolne opłata za żywienie będzie odliczana od czesnego (7zł/dzień)
-  Harmonogram dni wolnych ustalany jest na każdy rok szkolony
- w okresie wakacyjnym przedszkole będzie nieczynne przez 10 dni robocze. Termin ten
będzie  podany przez Panią  dyrektor  w miesiącu  styczniu.  W tym czasie  czesne  będzie
pomniejszone o stawkę żywieniową 7 zł za dzień. 
 -  w  pozostałe  dni  wakacji  przedszkole  sprawuje  wyłącznie  funkcję  opiekuńczo-
wychowawczą.  W  tym  czasie  nie  są  realizowane  zajęcia  dydaktyczne  oraz  zajęcia
dodatkowe  (  rytmika,  j.  angielski,  warsztaty  logopedyczne).  Koszt  zajęć  dodatkowych
będzie  w  wakacje  odliczany  od  czesnego.  Grupy  mogą  być  łączone,  a  ilość  kadry
pedagogicznej dostosowana do ilości uczęszczających dzieci.  
-  Dziecko,  które  na przyszły rok kontynuuje  pobyt  w przedszkolu  nie  może w okresie
wakacyjnym zerwać  umowy,  rodzic  jest  zobowiązany  zapłacić  czesne  (pomniejszone  o
koszty w/w ).                                                                        
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1. Prawa i obowiązki stron umowy zawarte są w Statusie Przedszkola.
2. W szczególności obowiązkiem stron jest:
a) przestrzeganie zasad wyrażonych w Statusie Przedszkola,
b) aktywna współpraca i działanie na rzecz Przedszkola i jego wychowanków,
c) dbanie o dobre imię i jakość świadczonych w Przedszkolu usług,
d) informowanie  i  bycie  informowanym  o  wszelkich  zauważonych

nieprawidłowościach.
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1.  W  dniu  podpisania  umowy,  pobierana  jest  jednorazowa,  bezzwrotna  opłata
wpisowego  w  wysokości  300  PLN,  która  w  pierwszym  miesiącu  września  jest
odliczana od czesnego. W przypadku rezygnacji  z przedszkola opłata ta nie podlega
zwrotowi. 
2. Czesne w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 540 PLN i jest płatne z góry do 5 dnia
każdego miesiąca ( w tym dniu środki powinny być w dyspozycji przedszkola) poprzez
wpłatę  na  konto  bankowe przedszkola:  02  1500  1621  1216  2005  6427  0000  bądź
bezpośrednio  do  rąk  Usługodawcy.  Niniejszym,  Usługobiorca  zobowiązuje  się  do



terminowego  regulowania  płatności.  W  przypadku  powtarzających  się  opóźnień,
przedszkole pobierze opłatę dodatkową w wysokości 5 PLN za każdy dzień opóźnienia
w płatności.

3. Jednorazową wyprawkę ,  książki  do  przedszkola  oraz  składkę  na  obowiązkowe
ubezpieczenie  dziecka  przez  okres  świadczenia  usług  opłaca  rodzic.  Dodatkowo
uiszcza także opłatę  w wysokości 300zł na cały rok ( rozłożone na dwie raty) na
dodatkowe imprezy w przedszkolu i poza nim.

4. Wpisowe  i  czesne  nie  podlegają  zwrotom  w  przypadku  rezygnacji  przez
Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę.

5. Wysokość czesnego może być zmieniona w przypadku wzrostu kosztów utrzymania
przedszkola,  jednak  nie  częściej  1  raz  i  nie  więcej  niż  o  20%  w  okresie
obowiązywania umowy.

6.  W  przypadku  nieobecności  Dziecka  wywołanej  chorobą,  trwającą  dłużej  niż  10
kolejnych  dni,  Usługobiorcy  przysługuje  zwrot  stawki  żywieniowej  w  wysokości  7
PLN dziennie.
7.  W  wyjątkowych  sytuacjach  zdrowotnych,  Usługobiorca  może  zwrócić  się  do
Usługodawcy  z  wnioskiem  o  urlopowanie  dziecka  na  okres  nie  przekraczający  2
miesięcy. Urlopowanie może jedynie rozpocząć się  od pierwszego każdego miesiąca.
W przypadku pozytywnego ustosunkowania się do złożonego wniosku, Usługodawca
zobowiązuje  się  zachować  miejsce  dla  dziecka  pod  warunkiem  wniesienia  przez
Usługobiorcę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 PLN/miesięcznie. Możliwość, o
której mowa wyżej nie dotyczy miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia.
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1. Umowa zostaje zawarta na czas określony.
2. Wypowiedzenie niniejszej umowy, dla swej ważności może nastąpić wyłącznie w

sposób pisemny z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu. Okres wypowiedzenia
liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone.

3. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  winny  nastąpić  w  formie  pisemnej  za
porozumieniem stron, w takiej sytuacji zmiany warunków umowy wchodzą w życie
z dniem wskazanym w aneksie.

4. Wszelkie  zmiany  warunków  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
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1. W sprawach materialno-prawnych, nie uregulowanych niniejszą umową będą miały
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie sprawy polubownie. W razie braku
możliwości  polubownego rozstrzygnięcia  sporu,  właściwym jest  sąd dla  miejsca
siedziby Usługodawcy.

3. Umowę sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym dla
każdej ze stron. 
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     1. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć lub nagrań z występów przedszkolnych mojego
dziecka na str. internetowej przedszkola, facebook oraz zdjęć w lubońskiej gazecie. 

Podpis rodzica (opiekuna)                                                Podpis dyrektora przedszkola


