
 
 
 

                                                  UMOWA  NR /2014/2015 
o świadczenie  usług  edukacyjnych 

Samorządowego Przedszkola  w Tuplicach 
 
Podstawa  : 

1.  Ustawa  o  systemie Oświaty  z dnia 1991 roku ( Dz.U. Nr 256 poz. 2572  z póź. zmianami) 
 
zawarta w   Tuplicach  dnia  ………………..  pomiędzy Samorządowym Przedszkolem w Tuplicach,  ul. 
Kopernika 3, 68-219  Tuplice, NIP : 928-17-15-639                                                                                        
reprezentowanym przez  Dyrektora  mgr Gra żynę Głowacką, zwanym w dalszej części umowy 
„Przedszkolem”,         a  
Rodzicem/Opiekunem prawnym ( odpowiednie  zaznaczyć ) 
Panią 
 ….…………………………………………………………………………………………………………………. 
                     
zam.  …………………………………………………… legitymującą się dowodem osobistym seria…...............  
 
nr .......................... wydanym przez ....................................      (nr telefonu) ……………………………………..                     
 
 oraz  Panem 
  
zamieszkałym:   :…………………………………………...legitymującym się dowodem osobistym seria….........  
 
nr ................................ wydanym przez ..................................,  (nr telefonu)…………………………………….. 
 
 zwanymi  w dalszej części umowy    „Usługobiorcą” , o świadczenie usług  dla  dziecka :   
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
    ( pierwsze  imię )                             (drugie  imię)                                                 (nazwisko  dziecka) 
 
ur…………………..w……………………………PESEL…………………………zwanego  dalej  dzieckiem. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1.  Przedszkole   zobowiązuje się do zapewnienia dziecku : 
1) Sprawowania opieki nad dzieckiem, odpowiednio do jego wieku i potrzeb, oraz możliwości 
przedszkola, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, 
2) bezpłatnej realizacji  podstawy programowej  w wymiarze 5-ciu godzin dziennie tj.  od 
godz. 7:30  do 12:30 wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 228, poz.1669) w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; 
3) udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
4) współdziałania z  Usługobiorcą w zakresie kształcenia, opieki i wychowania dziecka,. 

2. Przedszkole  umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia, zgodnie z obowiązującymi normami 
żywieniowymi i przepisami higieniczno - sanitarnymi. 

3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie 
podstawy programowej. 

4. Na wniosek rodziców w Przedszkolu mogą być  prowadzone przez specjalistów poza godzinami 
realizacji podstawy programowej zajęcia dodatkowe  rozwijające zdolności i zainteresowania 
dzieci ( dla całej grupy) 

 



 
 
                                                                                              § 2 

 
 

 Zasady organizacji pracy   przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa statut przedszkola 
 
                                               WARUNKI OGÓLNE  ŚWIADCZENIA USŁUG 

 
§ 3 

 
1. Usługobiorca deklaruje, że jego dziecko będzie przebywało w Przedszkolu od godz……….do  godz… 
    i  będzie  korzystało z wyżywienia  w liczbie ……………. Posiłków tj. 

1.1.  Śniadania   godz:. 8:30 
1.2. Obiadu        godz.: 11:30 
1.3. Podwieczorku  godz.: 14:00 

( niepotrzebne  skreślić ) 
 

 
2. Usługobiorca zobowiązuje się do osobistego odbioru dziecka z Przedszkola zgodnie z 

deklaracją w p.1. 
3. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez upoważnioną przez rodziców osobę 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. W/w osoba ma posiadać stosowne 
upoważnienie i nie budzić obaw o zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w drodze z 
Przedszkola do domu. 
Upoważnienie zostaje złożone jako załącznik do umowy. 

4. Usługobiorca oświadcza, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu 
Karnego, że podane w umowie dane osobowe są zgodne z prawdą, a o wszystkich zmianach 
istotnych dla przedmiotu umowy zobowiązuje się niezwłocznie Przedszkole  poinformować.  

5. Usługobiorca  wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola, oraz umieszczania wizerunku  w przedszkolnych publikacjach   w 
celach  związanych z realizacją zadań przedszkola i jego promocją.  

 
                                                                                    § 4 

 
 
1. Usługobiorca zobowiązuje się do wnoszenia opłat zgodnie z deklaracją. 
2. Opłaty za Przedszkole wnosi się od dnia 5  do dnia 15 każdego miesiąca                                                               

które  składają się z dwóch części: 
1) Opłata naliczana będzie  ‘’z dołu’’ na podstawie rzeczywistego czasu pobytu dziecka w 

przedszkolu, to odpłatność ustalona Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r, Art.12,ust.1. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z tytułu świadczenia usług w 
godzinach dodatkowych tj. ponad 5 – godzinną podstawę programową. Wysokość odpłatności 
za świadczenia wynosi 1,00zł  /słownie: jeden złoty  / za każdą godzinę ponad podstawę 
programową. Opłata miesięczna jest  wyliczona w oparciu o ilość świadczonych godzin 
dodatkowych dziennie pomnożona przez ilość dni, w których dziecko uczestniczyło w 
zajęciach w danym miesiącu,  wykraczające ponad podstawę programową  wychowania 
przedszkolnego , w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuplice. Za m-c czerwiec 
odpłatność wnosimy z góry tj. do 15-go czerwca 2015 roku. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Wysokość stawek żywieniowych określa Dyrektor przedszkola w porozumieniem z organem 
prowadzącym.  Wysokość całodziennej stawki żywieniowej wynosi w dniu podpisania umowy 
– 6,00 zł. 

1. Śniadanie         -  2 zł 
2. Obiad               - 3  zł 
3. Podwieczorek  - 1 zł 

3. Wysokość stawki  żywieniowej może ulec zmianie. 
4.  Opłata  za żywienie naliczana będzie ‘’z góry’’  W przypadku nieobecności dziecka  
przez  okres co najmniej dwóch dni zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy 
dzień nieobecności.  Opłata za żywienie w dniach nieobecności zostanie zwrócona w formie 
‘’odpisów  za żywienie’’ w miesiącu następnym.  

4. Opłaty za korzystanie z Przedszkola wnoszone  są u intendentki Przedszkola w godz. od  8:00  do  
14:00. 

 
§ 5 

                                                                   
                                                                                                                                        
1. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane będą odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 

 
§ 6 

 
1. Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zadeklarowanej  w § 3, p.1. przedszkole 

nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 10 złotych (dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu dziecka                 w przedszkolu. 

2. Świadczeniobiorca jest obowiązany należność z tytułu kary umownej  uiścić wraz z opłatami 
wnoszonymi za miesiąc korzystania z przedszkola, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące 
podstawę naliczenia kary. 

 
§ 7 

Usługobiorca zobowiązuje się do: 
            1.Przekazania Dyrektorowi przedszkola uznanych za istotne danych o stanie zdrowia, 
               stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

2.Pprzyprowadzania i odbieranie dziecka w godzinach zadeklarowanych w niniejszej umowie, 
3.Wnoszenia opłat wynikających z niniejszej umowy w terminach określonych § 4, p.2 
4. Natychmiastowego zawiadomienia Przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby 
zakaźnej lub  innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające ze świadczeń 
przedszkola 

     5.Nieprzyprowadzania do Przedszkola dzieci chorych, w razie wątpliwości co do stanu dziecka  
        – dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka   
       przedszkolu. 

 
§ 8 

 
W ramach niniejszej umowy Przedszkole  zobowiązuje się do: 

1) sprawowania opieki nad dzieckiem przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
2) bezpłatnego realizowania 5-godzinnej podstawy programowej, 
3) zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dziecku w godzinach zadeklarowanych przez rodzica, 

przebywania w przedszkolu, 
4) w ramach odpłatnych godzin ponad 5 – godzinną podstawę programową, Przedszkole 

zapewnia: 
 
 



 
       .wspieranie i rozwijanie  zainteresowań i uzdolnień dziecka, rozbudzanie kreatywności; 

• adaptację i wzmacnianie pozycji społecznych w środowisku; 
• wspieranie dziecka w jego samodzielnych, indywidualnych zabawach, w pomieszczeniach 

przedszkola   oraz jego terenach rekreacyjnych (plac zabaw); 
      .     zabawy relaksacyjno – wyciszające; 

• zabawy i zajęcia w ramach programów innowacyjnych, poszerzających podstawę programową, 
• zabawy, zajęcia, programy terapeutyczne wg potrzeb dziecka oraz zgłaszanych przez rodziców, 

                                                          
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§   9 

1. Umowę zawiera się na okres  od  01 września 2014 r.   do  ……….  Czerwca  2015 r. 
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

co jest jednoznaczne z rezygnacją  z usług  i wypisaniem dziecka z przedszkola. 
3. Przedszkole może wypowiedzieć umowę z zachowaniem   miesięcznego okresu wypowiedzenia w 

przypadku: 
1) zalegania z opłatami za usługi przedszkola za okres 1 miesiąca, 
2)  innych przyczyn określonych w Statucie Przedszkola, 
3) Skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku 

uiszczenia  zaległych opłat. 
4. W przypadku określonym w ust.3 pkt. 1, Przedszkole jest upoważnione, po bezskutecznym 

pisemnym wezwaniu Usługobiorcy do zapłaty, do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i 
wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności, 
powiększonej o należne odsetki ustawowe. 

5. Wszelkie zmiany do umowy można wprowadzić aneksem na koniec pierwszego półrocza, co 
podyktowane jest koniecznością właściwej organizacji pracy Przedszkola. 

                                                                                   
                                                                               § 10 
 
1. Spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązane są rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości takiego rozwiązania, przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Przedszkola. 

                                                                                    
§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają  przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o systemie oświaty i Statutu 
przedszkola.  
 

§ 12 
 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  jedne dla Usługobiorcy  i dwa dla Przedszkola. 
 
 
       RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI/     DYREKTOR PRZEDSZKOLA 
 
 
    .............................................................................    …...................................................... 

(Usługobiorca)                                                                                      (   Przedszkole) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik 1 do  Umowy                             Dotyczy  dziecka : ................................................................... 
 
                                                                            Nauczycielka      :  .................................................................... 
 
.........................................................................       tel.    .....................................         ....................................... 
  nazwisko i imię matki / opiekunki /dziecka 
 
........................................................................        tel. .......................................       .......................................... 
 nazwisko i imię ojca /opiekuna/ dziecka      
 
                                                     

 Upoważniam  do odbioru mojego dziecka z Samorządowego Przedszkola w Tuplicach w roku  
 szkolnym  201342015 następujące osoby zapewniające bezpieczny powrót dziecka z przedszkola do 
domu : 
 
Lp. Nazwisko Imię Adres 

zamieszkania 
Nr dowodu 
osobistego 

Nr telefonu 

 
1. 
 

 
 
 
 

    

 
2. 

 
 
 
 

    

 
3. 
 

 
 
 
 

    

 
4. 
 

 
 
 
 

    

 
5. 
 

 
 
 
 

    

 
6. 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
Data ....................................     podpis matki ..........................................  podpis ojca ...... 


