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UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

„ŁOBUZIAKI” W NYSIE 

 

Zawarta w dniu .......  -  ........  – 20....... roku pomiędzy rodzicami/(prawnymi opiekunami)* dziecka: 

1) imię i nazwisko .............................................................................................................. 

adres zamieszkania ............................................................................................................. 

seria i numer dowodu osobistego........................................................................................ 

numer kontaktowy ……………………………...    mail ………………………………… 

2) imię i nazwisko: ............................................................................................................. 

adres zamieszkania .............................................................................................................. 

seria i numer dowodu osobistego......................................................................................... 

numer kontaktowy ……………………………...    mail ………………………………… 

zwanymi dalej „rodzicami”, a 

Przedszkolem "Łobuziaki" mającym siedzibę w Nysie, ul. Kościuszki 10, reprezentowanym przez  

Dyrektora Klaudynę Cichocką - Volkov zwanymi dalej „przedszkolem”. 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta na okres od ........... - ............ - .............. roku do ........... - ......... - ............ roku. 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko: 

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

(imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL) 

 

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

(adres zamieszkania) 

ze świadczeń przedszkola. 

§ 3 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku : 

1) bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin 

dziennie, realizowanych od godziny 8.00 do godziny 13.00, od poniedziałku do piątku  

(z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy); 

2) płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych, i opiekuńczych w zakresie przekraczającym 

wymiar czasu zajęć, o którym mowa w pkt 1, realizowanych w ilości zgodnej z deklaracją 

rodzica; 

3) bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

4) zgodnie z deklaracją rodziców odpłatnego wyżywienia. 

2. Za świadczenie nauczania, wychowania i opieki, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1 wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka  
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z zajęć. 

3. Świadczenia, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

obejmują opiekę i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności: 

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu 

bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem: 

a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka, 

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem, 

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu na 

terenie przedszkolnego placu zabaw, 

2) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, 

imprezach artystycznych i okolicznościowych; 

3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę 

programową wychowania przedszkolnego; 

4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka. 

§ 4 

Rodzice oświadczają, że ich dziecko będzie przebywać w przedszkolu …….. godzin dziennie  

w godzinach  od .............. do ........., czyli ...... godzinę/godzin* więcej od czasu, o którym mowa  

w § 3 ust. 1pkt. 1. 

§ 5 

1. Rodzice oświadczają, że ich dziecko będzie spożywało następujące posiłki: 

1) śniadanie – koszt - ………… 

2) obiad (I danie) – koszt – ……….. 

3) obiad (II danie i podwieczorek)* – koszt – ……. 

2. Biorąc pod uwagę złożone przez rodzica oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 „dzienna stawka 

żywieniowa” dla ich dziecka wynosi ................... złotych. 

3. Rodzaj i godziny wydawania posiłków określa statut przedszkola oraz zasady korzystania ze stołówki 

przedszkola. 

§ 6 

Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu o których mowa w § 4, jak również ilości posiłków,  

o których mowa § 5 ust. 1 może nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym rodzice pisemnie poinformowali o zmianie dyrektora przedszkola. 

§ 7 

1. Miesięczna opłata za zajęcia, o których mowa w 3 ust. 1 pkt. 2 wyliczana jest jako „iloczyn stawki 

godzinowej (1 złoty) x zadeklarowana w § 4 liczba godzin (powyżej 5 – ciu godzin) x liczba dni 

roboczych w danym miesiącu”. 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka stanowi „iloczyn dziennej stawki żywieniowej,  

o której mowa w 5 ust. 2 i liczby dni roboczych w danym miesiącu”. 

§ 8 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 7 ust. 1 podlega 

proporcjonalnemu zwrotowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, 

za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem, że zgłoszenie nieobecności nastąpi 

nie później niż w pierwszym dniu absencji do godziny 8.00. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa § 7 ust. 2 podlega 

proporcjonalnemu zwrotowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za 
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każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem, że zgłoszenie nieobecności nastąpi 

nie później niż w dniu poprzedzającym absencję dziecka do godziny 12.00. 

§ 9 

1. Całościowa miesięczna opłata za usługi świadczone przez przedszkole stanowiąca sumę opłat, 

o których mowa w 7 ust. 1 oraz 2 powinna być wpłacana za cały miesiąc z góry, do dnia 10 każdego 

miesiąca począwszy od 1 września. 

2. Wpłaty należności należy dokonywać na rachunek bankowy  – 52 1950 0001 2006 0204 8046 0002 

3. W treści przelewu należy wpisać: opłata za przedszkole, imię i nazwisko dziecka/za miesiąc 

4. Za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu. 

5. Nieterminowe regulowanie należności może powodować naliczanie odsetek za zwłokę. 

§ 10 

W przypadku nie uregulowania zaległości, o której mowa w § 9 ust. 1 (za okres 1 miesiąca), jak również  

w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania należności dyrektor przedszkola ma 

prawo: 

1) w przypadku dziecka w wieku 3 – 5 lat rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług  

w trybie natychmiastowym; 

2) w przypadku dziecka w wieku 6 lat oraz starszego posiadającego decyzję dyrektora szkoły 

obwodowej o odroczeniu od obowiązku szkolnego, ograniczyć zajęcia dla dziecka jedynie do 

zajęć, o których mowa § 3 ust. 1 pkt. 1. 

§ 11 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 30 dni rodzice są zobowiązani 

poinformować o przyczynie nieobecności. 

2. Brak informacji może być traktowany jak rezygnacja z usług świadczonych przez przedszkole. 

§ 12 

Rodzice zobowiązany jest do poinformowania przedszkola o infekcjach, alergiach oraz chorobach 

zakaźnych dziecka. 

§ 13 

1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. 

2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola 

- dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 

3. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica dziecka o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie 

pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. 

5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków typu: antybiotyk, sterydowych, itp. 

7. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać telefonicznie rodzicowi wszelkie niepokojące objawy choroby. 

§ 14 

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, która 

zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo. 

2. Osoby upoważnione przez rodziców do obioru dziecka powinny być pełnoletnie. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, rodzice mogą 
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upoważnić do odbioru swojego dziecka jego nieletnie rodzeństwo, które musi mieć skończone 

przynajmniej 13 lat. 

§ 15 

1. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku braku pisemnego 

usprawiedliwienia ciągłej nieobecności dziecka, trwającej co najmniej 30 dni kalendarzowych,  

z wyjątkiem dziecka sześcioletniego. 

2. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku skreślenia dziecka z listy 

wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola. 

§ 16 

1. W przypadku 3 - krotnego nieuzasadnionego przekroczenia w ciągu miesiąca zadeklarowanych przez 

rodziców w § 4 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, strony umowy dokonują zmiany  

w zakresie czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Strony wprowadzają zmianę, o której owa w ust. 1 w formie pisemnego aneksu do umowy, pod 

rygorem jego nieważności. 

3. Skutkiem braku zgody rodziców na zmianę umowy może być rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia 

z ostatnim dniem miesiąca, w którym wystąpiła ostatnia rozbieżność. 

4. Dyrektor w sytuacjach wyjątkowych jest uprawniony do uznania za usprawiedliwione przekroczenie 

zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu. 

5. Rodzicowi służy prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

1-miesiecznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

6. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron. 

§ 17 

Rodzice oświadczają, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie 

zobowiązują się do podania zaistniałych w czasie obowiązywania umowy zmian w tym zakresie. 

§ 18 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 20 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

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

(podpisy rodziców)             (podpis dyrektora) 

 

Do umowy dołączono wykaz oświadczeń i zgód rodziców dotyczących pobytu ich dziecka  

w przedszkolu, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

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

(podpisy rodziców) 


