
                            MOJE PRZEDSZKOLE 
 
UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W PRZEDSZKOLU 
NIEPUBLICZNYM NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
 
 
Zawarta w Dawidach Bankowych, w dniu …………………. pomiędzy Violettą Nojmann 
właścicielką przedszkola “ Moje Przedszkole” w Dawidach Bankowych przy ulicy 
starzyńskiego 46 a 
a 
Panią/Panem………………………………………………………………………………..zamieszkałą/łym
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Legitymującą/cym się dowodem osobistym seria i numer………………………………………….. 
telefony:.................................................................................................................................. 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….
. 
Rodzicami (prawnymi opiekunami), zwanymi dalej rodzicami, o następującej treści: 
 
 
Przedszkole zobowiązuje się do sprawowania opieki w przedszkolu nad 
dzieckiem……………………………………………………………………………………………………………….. 
urodzoną/nym…………………………………………………………………………………………………… 
pesel 
dziecka……………………………………………………..zamieszkałą/łym……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
od dnia…………………………………..do dnia ……………………………………. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                         § 1 
                 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie opieki, 
wychowania i nauczania dziecka w placówce przedszkolnej. 
 
2. Przedszkole zobowiązuje się realizować opiekę, wychowanie i nauczanie w czasie 
pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla przedszkoli 
niepublicznych oraz Statutem Niepublicznego Przedszkole “Moje Przedszkole”. 
 
3. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN 
oraz podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
 
 

                                                          § 2 
                            ORGANIZACJA 

 
1. Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 18:30, również w 
okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 
 
2. Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godzinie 18:30 wymaga wcześniejszego ustalenia 
z wychowawcą. Opłata z tego tytułu wynosi 25 zł. za rozpoczętą godzinę. 
 
 

                                                           § 3 
                          OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA 
 
Przedszkole zobowiązuje się do: 
 
1. Realizacji celów i zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na 
jej podstawie aktów wykonawczych. 
 
2. Zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do 
zajmowanych stanowisk w przedszkolu. 
 



3. W ramach czesnego zapewniamy dzieciom: 
 
a) Realizację programu dydaktyczno-wychowawczego obejmującego obszary: edukacji 
językowej, matematycznej, przyrodniczej, moralno-społecznej, artystyczno-plastycznej, 
zdrowotnej, ruchowej, profilaktyki logopedycznej. 
b) Uczestnictwo w zajęciach : języka angielskiego, ceramiki oraz rytmiki. 
c) Udział w: cyklicznych koncertach muzycznych, teatrzykach oraz imprezach 
okolicznościowych na terenie przedszkola. 
 
4. Prowadzenia zajęć dodatkowych, płatnych przez Rodziców : taniec,balet,  karate, 
integracja sensoryczna. 
 
5. Wyżywienia, tj. pięć posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, II 
podwieczorek, przygotowywane w naszej kuchni, zawarte w ramach czesnego. 
 
6. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
7. Opiekę psychologa. 
 
8. Zobowiązuje się do wyposażenia w artykuły sanitarne, plastyczne, zabawki oraz 
pomoce dydaktyczne. 
 
 

                                                      § 4 
               OBOWIĄZKI RODZICÓW. 

 
Rodzice zobowiązują się do: 
 
1. Przyprowadzania zdrowego dziecka. 
 
2. Osobistego odbioru dziecka lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną do godziny 
18:30. 
 
3. Współdziałania z Przedszkolem w zakresie wychowawczym i edukacyjnym. 
 
4. Regularnego wnoszenia opłaty za Przedszkole, o której mowa w § 5 umowy oraz za 
zajęcia dodatkowe. 
 



5. Przestrzegania obowiązującego w Przedszkolu Statutu i stosowania się do ogłaszanych 
przez Dyrektora komunikatów znajdujących się na tablicy informacyjnej. 
 
6. Wyposażenie dziecka w wyprawkę przedszkolną. 
 
 

                                                            § 5 
                                  PŁATNOŚCI 

 
 Rodzice zobowiązują się do: 
 
1. Uiszczania czesnego w wysokości……….. PLN począwszy od dnia …………………… co 
miesiąc z góry, w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca w kasie Przedszkola lub na 
konto bankowe : 
 Bank Spółdzielczy w Raszynie 36 8004 0002 2006 0019 1447 0001 
Na przelewie należy umieścić informację: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki 
dokonano opłaty. 
 
2. Rodzice dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola wpłacają wpisowe w kwocie 100 zł. Jest 
to opłata jednorazowa, celem rezerwacji miejsca w Przedszkolu. Kwota ta jest 
przeznaczona na spersonalizowaną pościel oraz ubezpieczenie dziecka na cały rok 
szkolny. 
 
 

                                                                  § 6  
                     SKREŚLENIE Z LISTY 

 
Przedszkole moze przed terminem rozwiązać umowę ( bez trybu miesięcznego 
wypowiedzenia ) w przypadku: 
 
1. Zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka ( gdy dziecko jest ciężko 
chore) lub gdy jego pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci 
przebywających w Przedszkolu. 
 
2. Powtarzającego się opóźniania przez rodziców z wpłatą czesnego i opłatą za zajęcia 
dodatkowe. 



                                                                 § 7 
                     OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 
1. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem 
jednomiesięcznego płatnego okresu wypowiedzenia ( wysokość jednomiesięcznej stawki 
czesnego) 
 
2. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca. 
 
 

                                                                § 8 
                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 
1. Rodzice oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Przedszkola i zobowiązują się do 
przestrzegania zawartych w nim postanowień. 
 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
  
Podpis Dyrektora Przedszkola                                                        Podpis Rodzica 
 
 


