
UMOWA 

DOTYCZĄCA  OPIEKI  DYDAKYTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

Zawarta w dniu .................................20… r. w Józefowie pomiędzy:  

Niepublicznym Przedszkolem Językowo-Artystycznym „Mały Świat”  
z siedzibą w Józefowie przy ul. Samorządowej 30 reprezentowanym przez 
Małgorzatę Kowalik zwanym dalej „Przedszkolem” ,a:  
Panem/Panią ........................................................................................................................................................................ 
zamieszkałym/zamieszkałą: w............................................................................................................................................. 
ul. ............................................................................................................................nr ............m. ……………................... 
działającym/działającą w imieniu własnym oraz jako prawny opiekun/opiekunka nieletniego 
dziecka: ............................................................................................................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Rodzicem”. 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie opieki dydaktyczno-wychowawczej nad dzieckiem w Niepublicznym 
Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Mały  Świat” z siedzibą w Józefowie przy ul. Samorządowej  30. 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ....................................do .............................................................. ………… 

§ 3. 

1.„Rodzice” powierzają opiekę nad dzieckiem „Przedszkolu” w dni robocze, od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy   
     przedszkola tzn. od godz.7.30 do godz.18.00. 

2.Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci wyłącznie zdrowe. 

3.Przedszkole jest czynne przez cały rok kalendarzowy. 

4.Strony ustalają, że dni wolne od pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu roku szkolnego  będą miały miejsce w terminach  
   określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz.28 z późniejszymi  
   zmianami) 

5. Dyrektor może ustanowić dni wolne od pracy Przedszkola poza w/w.  

§ 4. 

1. Czesne za pobyt dziecka w „Przedszkolu” strony ustalają na kwotę:......................................................................PLN. 
    słownie: ............................................................................................................................................................................. 

2. Czesne płatne jest z góry do 5-ego dnia każdego miesiąca. 

4. Za opóźnienie terminu płatności „Przedszkole” nalicza „Rodzicom” 
    ustawowe odsetki. 

5. Czesne przysługuje „Przedszkolu” od początku miesiąca, w którym 
    dziecko zostało przyjęte do przedszkola. 

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącach wakacyjnych  
   „Przedszkole” pobiera kwotę ...........................PLN   słownie .............................................................................................. 
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7. Przedszkole” pobiera jednorazowo kwotę ....................PLN   słownie.................................................................................. 
    przy zapisywaniu dziecka do przedszkola jako tzw. wpisowe. 
    Wpisowe jest bezzwrotne. Przy przedłużaniu ciągłości umowy wpisowe nie obowiązuje. 

8. Nieuzasadnione opóźnienie odbioru dziecka z przedszkola jest dodatkowo płatne i 
    kosztuje  30.00 PLN  słownie: trzydzieści złotych  za każdą rozpoczętą godzinę  opóźnienia. 

§ 5 

„Przedszkole” zobowiązuje się: 

1. Zapewnić dziecku: właściwą opiekę w godzinach pobytu w przedszkolu, odpowiednie 
    warunki do realizacji przyjętego przez „Przedszkole” programu nauczania i wychowania, 
    cztery posiłki dziennie. 

2  Zatrudniać kadrę nauczycielską z właściwym przygotowaniem pedagogicznym oraz 
    predyspozycjami zawodowymi do pracy w przedszkolu. 

3. Współdziałać z Rodzicami w zakresie kształtowania i wychowania dziecka. 

4. W razie nagłej choroby lub zdarzenia udzielić dziecku pierwszej pomocy oraz powiadomić natychmiast  
    Rodziców. 

§ 6 
„Rodzice” zobowiązują się: 

1. Respektować regulamin „’Przedszkola” oraz zasady w nim obowiązujące oraz przestrzegać 
     postanowień  statutu przedszkola. 

2. Odebrać dziecko z przedszkola w przypadku stwierdzenia u niego nagłej choroby. 

3. Uiszczać w terminie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu. 

§ 7 

„Przedszkole” zastrzega sobie prawo do: 

1. Zmiany nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną  w trakcie trwania roku 
    z przyczyn od „Przedszkola” niezależnych. 

2. Publikacji wizerunku  dziecka oraz zdjęć wykonanych przez niego prac plastycznych  na stronie internetowej przedszkola  
    www.maly-swiat.pl  oraz na profilu Facebook i  Instagram  przedszkola Mały Świat chyba, że „Rodzice”  postanowią  
    inaczej. Zgoda Rodziców zawarta jest w Karcie zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr.1 do n/n umowy. 

§ 8 
  
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego 
    okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie z mocą obowiązującą od ostatniego dnia  miesiąca. 

2.„Przedszkole” może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 

    a) zalegania z opłatami przez Rodziców. 

    b) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia 
        prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej. 
    
    c) szczególnie agresywnego zachowania dziecka w stosunku do innych dzieci oraz  opiekunów. 

                                                                                    

3. „Rodzice” mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 
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     a) rażącego naruszania przez „Przedszkole” postanowień Umowy 

     b) nie wywiązywania się „Przedszkola” z obowiązków określonych w § 5 
  

§ 9 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
   aneksu pod rygorem nieważności. 

2.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
   Cywilnego. 

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

RODZIC:....................................                               PRZEDSZKOLE:................................................ 
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