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UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE 

Zawarta dnia ................................... roku pomiędzy mgr Weroniką Jodłowską, Dyrektorem 

Przedszkola Niepublicznego „JODEŁKA” w Tczewie przy ul. Jedności Narodu 26 zwanego dalej 

Przedszkolem, a Rodzicami dziecka (Prawnymi opiekunami): 

Pani ………………………………………………………………… PESEL …………………………………… 

Pan  ………………………………………………………………… PESEL ……………………………………  

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………… 

zwanymi dalej Rodzicami (Opiekunami prawnymi) o następującej treści: 

§ 1 Prawa i obowiązki Przedszkola. 

1. Przedszkole zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług dla (imię i nazwisko dziecka): 

……………………………………………………………, data urodzenia: ……………………………, miejsce urodzenia: 

……………………………………, adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………, 

zwanego dalej Dzieckiem.  

2. W ramach określonego w p.1 zakresu umowy Przedszkole zobowiązuje się do: 

1. Sprawowania opieki przedszkolnej nad Dzieckiem w dni robocze w godzinach pracy 

Przedszkola. 

2. Realizowania zadań zawartych w „Podstawie programowej” wychowania przedszkolnego. 

3. Wyżywienia Dziecka, to jest zapewnienia dziecku czterech posiłków w ciągu dnia oraz 

podawania napojów i wody mineralnej do picia w ciągu dnia. 

3. Przedszkole zapewnia także świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej 

w zakresie: 

1. rozbudzania i ukierunkowania aktywności dziecka oraz wyrównywania niedoborów 

psychofizycznych i indywidualnej pracy wychowawczej, 

2. zabezpieczenia opieki przez wykwalifikowanych nauczycieli,  

3. organizowania zajęć dodatkowych, 

§ 2 Prawa Rodziców 

1. Rodzice mają prawo wglądu i zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym 

realizowanym przez Przedszkole. 

2. Rodzice mają prawo uczestniczyć w zajęciach otwartych. 

3. Rodzice mają prawo wnosić propozycje do jadłospisów ustalanych przez intendenta. 

Propozycje należy zgłaszać do Dyrektora Przedszkola na piśmie. 

4. Rodzice mają prawo do otrzymania bieżącej informacji o postępach w rozwoju Dziecka. 

§ 3 Rodzice zobowiązują się do: 

1. Przestrzegania Statutu obowiązującego w Przedszkolu oraz stosowania się do ogłaszanych 

przez Dyrektora Przedszkola komunikatów. 

2. Przyprowadzania do Przedszkola tylko dzieci zdrowych. 

3. Przyprowadzania Dziecka do Przedszkola do 8.15 i odbierania go przed zamknięciem 

Przedszkola – osobiście lub przez osobę upoważnioną. W razie trudności z odbiorem dziecka 

należy powiadomić telefonicznie Przedszkole pod nr 058-531-52-72. 



§ 4 Sprawy organizacyjne 

1. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00 

2. Przedszkole jest placówką całodzienną, dlatego Rodzic pokrywa koszty pobytu dziecka w 

placówce co najmniej 4 godziny dziennie ponad podstawę programową. 

3. Za usługi określone w §1 umowy Rodzice/Prawni opiekunowie zobowiązani są wnosić co 

miesiąc opłatę. 

4. Wysokość opłaty zostanie przekazana w formie komunikatu na tablicy informacyjnej. Opłatę 

należy rozumieć jako koszty utrzymania miejsca dla dziecka w Przedszkolu. 

5.  Od drugiego dnia nieobecności dziecka w Przedszkolu odliczona będzie stawka dzienna za 

wyżywienie od należnej opłaty w miesiącu następnym. 

6. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia kosztów świadczenia 

usług wykraczających poza podstawę programową. 

7.  Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest w terminie do 15 każdego miesiąca w gotówce 

do kasy Przedszkola lub na konto bankowe PKO BP Nr 42 1020 1909 0000 3802 0037 

3670. 

8. W przypadku braku opłaty w określonym terminie, Przedszkole pobierać będzie opłatę 

dodatkową w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.  

9. Nieodebranie dziecka do godziny zamknięcia Przedszkola - spowoduje naliczenie Rodzicom 

kosztów obsługi dziecka w godzinach nadliczbowych w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu. 

10. Zaległe opłaty na rzecz Przedszkola będą dochodzone na drodze postępowania sądowego 

na koszt Rodziców w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 5 Upoważnienie do odbioru dziecka 
Do odbioru Dziecka upoważniam (imię i nazwisko upoważnionego, stopień pokrewieństwa wobec dziecka): 

1. ………………………………………………………………………….…………….…….……..  

2. ………………………………………………………………………………………..…….……..  

3. ……………………………………………………………………………………..……….……..  

4. ………………………………………………………………………………………..…….……..  

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

mojego dziecka od momentu jego odbioru z przedszkola przez upoważnioną osobę. 

§ 6 Postanowienia ogólne i informacje dodatkowe 

Niniejsza umowa może być rozwiązana w wyniku: 

1.  Dwutygodniowego wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze stron lub za porozumieniem stron 

z zachowaniem postanowień niniejszej umowy. 

2.  Sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

4. Niniejsza umowa zachowuje ważność na następne lata pod warunkiem potwierdzenia jej 

aneksem na piśmie. 

§ 7 Zgody i upoważnienia 

Proszę zakreślić właściwą odpowiedź:  
1. Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody – na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach 

autokarem i pociągiem oraz w spacerach poza terenem Przedszkola. 

2. Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody - na fotografowanie, nagrywanie mojego dziecka 

i umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Przedszkola, na wystawach i innych publikacjach. 

 

 

.......................................      ....................................... Dyrektor Przedszkola 

 Podpisy Rodziców 


